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L a k i

426/2013

maksulaitoslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maksulaitoslain (297/2010) 21 a §, 37 §:n 3 momentti, 46 §:n 3 momentti ja

47 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 21 a § laeissa 899/2011 ja 764/2012, seuraavasti:

21 a §

Sähkörahayhteisön osakkeiden ja osuuksien
hankintaa ja luovutusta koskeva

ilmoitusvelvollisuus

Jokaisen, joka aikoo suoraan tai välillisesti
hankkia sähkörahayhteisön osakkeita, osuuk-
sia taikka osuuden yhtiön peruspääomasta tai
yhtiöpanoksesta, on ilmoitettava siitä etukä-
teen Finanssivalvonnalle, jos hänen omistuk-
sensa hankinnan johdosta:

1) olisi vähintään 20 prosenttia sähköraha-
yhteisön osake-, osuus- tai peruspääomasta
tai yhtiöpanoksesta;

2) olisi niin suuri, että se vastaisi vähin-
tään 20:tä prosenttia kaikkien osakkeiden tai
osuuksien tuottamasta äänimäärästä; tai

3) muutoin oikeuttaisi käyttämään 2 koh-
dassa tarkoitettuun omistukseen rinnastetta-
vaa tai muuten merkittävää vaikutusvaltaa
sähkörahayhteisön hallinnossa.

Jos 1 momentissa tarkoitettua omistusta
aiotaan lisätä siten, että omistus hankinnan
johdosta olisi vähintään 30 tai 50 prosenttia
sähkörahayhteisön osake-, osuus- tai perus-
pääomasta tai yhtiöpanoksesta tai omistus
vastaisi samansuuruista osuutta kaikkien
osakkeiden tai osuuksien tuottamasta ääni-

määrästä, taikka sähkörahayhteisöstä tulisi
tytäryritys, myös tästä hankinnasta on ilmoi-
tettava etukäteen Finanssivalvonnalle.

Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua
omistusosuutta ja ääniosuutta sovelletaan,
mitä arvopaperimarkkinalain (746/2012)
2 luvun 4 §:ssä ja 9 luvun 4—7 §:ssä sääde-
tään. Sellaisia osakkeita ja osuuksia ei kuiten-
kaan oteta huomioon, jotka ilmoitusvelvolli-
nen on enintään vuoden ajaksi hankkinut jär-
jestämänsä arvopapereiden liikkeeseenlaskun
yhteydessä tai markkinatakauksen nojalla ja
joiden nojalla ilmoitusvelvollisella ei ole oi-
keutta käyttää yhteisössä äänivaltaa eikä
muuten vaikuttaa yhteisön johdon toimin-
taan.

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu il-
moitus on tehtävä myös, jos omistettujen
osakkeiden tai osuuksien määrä laskee jonkin
1 tai 2 momentissa säädetyn omistusrajan
alapuolelle tai sähkörahayhteisö lakkaa ole-
masta ilmoitusvelvollisen tytäryritys.

Sähkörahayhteisön on ilmoitettava Finans-
sivalvonnalle vähintään kerran vuodessa 1 ja
2 momentissa tarkoitettujen omistusosuuk-
sien omistajat ja omistusten suuruudet sekä
ilmoitettava viivytyksettä tietoonsa tulleet
omistusosuuksien muutokset.
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Tässä pykälässä tarkoitettuihin ilmoituk-
siin liitettävistä tiedoista säädetään valtioneu-
voston asetuksella.

37 §

Salassapitovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Mitä osuuskuntalain (421/2013) 7 luvun

14 §:ssä säädetään, ei koske maksulaitosta
eikä sen kanssa samaan ryhmään kuuluvaa
yritystä.
— — — — — — — — — — — — —

46 §

Kotipaikan siirto toiseen Euroopan
talousalueeseen kuuluvaan valtioon

— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-

payhtiölain 9 §:n 5 momentissa tai eurooppa-
osuuskuntalain 9 §:n 5 momentissa tarkoitet-
tua todistusta, jos Finanssivalvonta on ilmoit-
tanut rekisteriviranomaiselle ennen eurooppa-
yhtiölain 9 §:n 2 momentissa tai eurooppa-
osuuskuntalain 9 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun luvan myöntämistä, että maksulaitos ei
ole noudattanut kotipaikan siirtoa, Suomessa
tapahtuvan toiminnan jatkamista tai toimin-
nan lopettamista koskevia säännöksiä. Todis-
tuksen saa antaa ennen kuin kuukausi on
kulunut osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun
6 §:n 2 momentissa tai osuuskuntalain 20
luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta mää-

räpäivästä vain, jos Finanssivalvonta on il-
moittanut, ettei se vastusta kotipaikan siirtoa.

47 §

Sulautuminen ja jakautuminen toiseen Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon

— — — — — — — — — — — — —
Jos maksulaitos, joka on eurooppaosuus-

kunta tai osuuskunta, osallistuu rajat ylittä-
vään sulautumiseen tai rajat ylittävään jakau-
tumiseen Euroopan talousalueella, rekisteri-
viranomainen ei saa antaa tällaista sulautu-
mista koskevaa eurooppaosuuskuntalain
4 §:n 3 momentissa taikka osuuskuntalain
20 luvun 27 §:ssä tai jakautumista koskevaa
21 luvun 26 §:ssä tarkoitettua todistusta, jos
Finanssivalvonta on ilmoittanut rekisterivi-
ranomaiselle ennen luvan myöntämistä, että
maksulaitos ei ole noudattanut sulautumista,
jakautumista tai Suomessa tapahtuvan toi-
minnan jatkamista tai toiminnan lopettamista
koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa ennen
kuin kuukausi on kulunut osuuskuntalain
20 luvun 6 §:n 2 momentissa tai 21 luvun
6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräpäi-
västä vain, jos Finanssivalvonta on ilmoitta-
nut, ettei se vastusta sulautumista, jakautu-
mista tai eurooppaosuuskunnan perustami-
seen liittyvää kotipaikan siirtoa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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