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säästöpankkilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan säästöpankkilain (1502/2001) 33 ja 40 g § sekä 87 i §:n 6 momentti, sellaisina

kuin niistä ovat 40 g § laissa 1066/2006 ja 87 i §:n 6 momentti laissa 1423/2007, seuraavasti:

33 §
Jos se, jolla rahastoannin perusteella on

oikeus saada uusi kantarahastotodistus, ei ole
viiden vuoden kuluessa korottamispäätöksen
rekisteröimisestä vaatinut kantarahastotodis-
tusta, säästöpankki voi kehottaa häntä otta-
maan kantarahastotodistuksen vastaan uhalla,
että hän muuten menettää sen. Kehotus on
lähetettävä kantarahastotodistukseen oikeute-
tulle, jos hänen nimensä ja osoitteensa on
pankin tiedossa, sekä julkaistava pankin koti-
paikalla leviävässä sanomalehdessä. Jollei
kantarahastotodistukseen oikeutettu ilmoit-
taudu vuoden kuluessa kehotuksesta, voidaan
uusi kantarahastotodistus myydä hänen lu-
kuunsa julkisella huutokaupalla tai pörssin
välityksellä. Myynnin tapahduttua kantara-
hastotodistukseen oikeutetulla on ainoastaan
oikeus siitä kertyneisiin varoihin sen jälkeen,
kun niistä on vähennetty kehotuksesta ja
myymisestä aiheutuneet kulut. Varat, joita ei
ole nostettu neljän vuoden kuluessa myyn-
nistä, siirtyvät pankille.

40 g §
Kantarahasto-osuuden omistajalle, jolla on

hankkimispäätöksen mukaan oikeus myydä
osuutensa säästöpankille, on ennen osuuden
pankille tarjoamiselle asetetun ajan alkamista

ilmoitettava päätöksestä samalla tavalla kuin
kutsu isäntien kokoukseen toimitetaan. Sa-
malla on ilmoitettava, kuinka ja missä ajassa
kantarahasto-osuuden omistajan on toimit-
tava, jos hän haluaa käyttää oikeuttaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoi-
tusta ei tarvitse tehdä, jos:

1) vastaavat tiedot sisältyvät hankinnasta
päättävän isäntien kokouksen kokouskutsuun
tai ovat saatavilla hankinnasta päättävässä
isäntien kokouksessa, jossa kantarahasto-
osuuden omistaja on paikalla; taikka

2) vastaavat tiedot julkistetaan arvopaperi-
markkinalaissa (746/2012) tarkoitetulla ta-
valla.

Hankkimispäätöksen sisältö ja 26 §:n 5
momentissa tarkoitetut säästöpankin taloudel-
lista asemaa koskevat asiakirjat on pidettävä
tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun kan-
tarahasto-osuuden omistajan saatavilla sen
ajan, jona osuudet on tarjottava pankille. Tätä
velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos säästö-
pankki on julkistanut arvopaperimarkkinalain
11 luvun 11 §:ssä tarkoitetun tarjousasiakir-
jan, josta vastaavat tiedot ilmenevät.

87 i §
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vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan
säästöpankin velasta, joka on syntynyt ennen
kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekiste-
röity. Sellaisista jakautuvan säästöpankin ve-
loista, joista toinen säästöpankki vastaa ja-
kautumissuunnitelman mukaan, säästöpankin
vastuun kokonaismäärä on kuitenkin enintään
sille jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden
arvo. Jakautumissuunnitelmassa mainitusta
velasta velkoja voi vaatia suoritusta yhteis-
vastuun perusteella vasta, kun on todettu, et-
tei hän saa suoritusta velalliselta tai vakuu-

desta. Lunastushinnan maksamista koske-
vasta vastuusta säädetään 87 f §:n 5 momen-
tissa. Mitä edellä tässä momentissa säädetään
velasta, ei sovelleta velkaan tai velan osaan,
joka voidaan korvata luottolaitostoiminnasta
annetun lain 7 luvussa tarkoitetusta talletus-
suojarahastosta tai sijoituspalvelulain
(747/2012) 11 luvussa tarkoitetusta korvaus-
rahastosta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.
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