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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om skall behövliga allmänna bestämmelser tas in
statens specialfinansieringsbolags kredit- och i lagen.
I detta sammanhang föreslås också att de
borgensverksamhet ändras så att bestämmelser om de kapitalgarantier som beviljas av tekniska ändringar som ibruktagandet av eustatens specialfinansieringsbolag, dvs. Finn- ron förutsätter skall göras i lagen.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så
vera Abp, och om vilka tidigare bestämdes i
en särskild lag i fortsättningen skall finnas i snart som möjligt efter det att den har antalagen om statens specialfinansieringsbolags gits och blivit stadfäst.
kredit- och borgensverksamhet. I detta syfte
—————
MOTIVERING

1.

N u lä g e o c h f ö r e s la g n a ä n d r in g ar

1.1.

Nuläge

Bestämmelser om garantier som beviljas
för kapitalinvesteringar finns i lagen om statens kapitalgarantier (549/1992), som trädde i
kraft den 1 augusti 1992 och som gällde fram
till utgången av år 2000. Lagens ursprungliga
namn var lag om statens riskkapitalgarantier.
År 1997 ändrades namnet till lag om statens
kapitalgarantier. Ärenden som gäller kapitalgarantier behandlades och kapitalgarantierna
beviljades av det bolag som avses i lagen om
statens specialfinansieringsbolag (443/1998),
dvs. Finnvera Abp.
Sådana kapitalgarantier som avses i lagen
om statens kapitalgarantier har kunnat beviljas sammanslutningar och enskilda som säkerhet för de kapitalplaceringar som gjorts i
små och medelstora företag. I praktiken har
kapitalgarantier beviljats kapitalplaceringsfonder, företag, kreditinstitut och enskilda.
Genom kapitalgarantier ersattes investeraren
för högst 50 procent av den förlust som uppkom i samband med en kapitalplacering. Bevillningsfullmakten för kapitalgarantier har
varit högst 500 miljoner mark.
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Finnvera Abp beviljade år 1999 sammanlagt 4,1 miljoner mark i kapitalgarantier och
år 2000 totalt ca 4,4 miljoner mark. Ansvarsstocken i fråga om kapitalgarantier uppgick
vid utgången av 2000 till sammanlagt 17,2
miljoner mark. Av dessa tillhörde 6,9 miljoner mark den gamla ansvarsstock som statsgarantifonden ansvarar för och som baserar
sig på de kapitalgarantier som beviljats av
Statsgaranticentralen. Den ansvarsstock som
Finnvera Abp ansvarar för uppgick till 10,3
miljoner mark. Beloppet av ersättningar som
hittills har betalats uppgår till sammanlagt ca
2,2 miljoner mark. Finnvera Abp har fått in
2,2 miljoner mark i garanti- och behandlingsavgifter under åren 1995—2000 för garantierna och dessutom ca 0,5 miljoner mark
i avkastning på värdestegringen.
Efter att lagen om statens kapitalgarantier
stiftades har den ändrats både av funktionella
och tekniska skäl. Genom funktionella ändringar har användningsmöjligheterna för kapitalgarantier förbättrats. Lagen om statens
kapitalgarantier var tidsbunden och den har
tillämpats på de statsgarantier som beviljades
under åren 1992—2000. Således upphörde
beviljandet av kapitalgarantier med stöd av
den gällande lagen vid utgången av 2000.
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Föreslagna ändringar

Det är viktigt att sådana kapitalgarantier
som av statens specialfinansieringsbolag
Finnvera Abp beviljas som säkerhet för kapitalplaceringar kan beviljas också i fortsättningen i synnerhet med tanke på tryggandet
av tillväxt- och verksamhetsbetingelserna för
nyetablerade företag.
Nya tillväxtföretag har ofta problem med
finansieringen under de första utvecklingsåren. Särskilt hos innovativa nyetablerade företag är kassaflödet ofta otillräckligt för att
de skall uppfylla villkoren för lånefinansiering. Unga innovativa företag kan sällan ställa traditionella säkerheter, vilket bereder dem
ytterligare svårigheter när det gäller att kunna
skaffa lånefinansiering. De problem som nyetablerade företag stöter på har framhävts
också i de finansieringspolitiska riktlinjer
som handels- och industriministerit har publicerat i augusti 2000 (Handels- och industriministeriets publikationsserie Undersökningar och rapporter 13/2000). I de finansieringspolitiska riktlinjerna konstateras att investeringar i form av eget kapital ofta är den
bästa möjliga finansieringsformen för företag
som växer snabbt. Även om möjligheterna
till finansiering också för nyetablerade företag så småningom har förbättrats i takt med
den allmänna utvecklingen av kapitalplaceringsmarknaden och ökningen av kapitalplaceringsverksamhet, inriktas kapitalplaceringsfondernas verksamhet dock inte i tillräcklig utsträckning på de företag som helt
nyligen har inlett sin verksamhet. Med hjälp
av kapitalgarantier kan möjligheterna för nyetablerade företag att locka till sig kapitalplaceringar förbättras.
Den ökade efterfrågan på kapitalgarantier
beror också delvis på att det blir allt vanligare att företag som skall inleda sin verksamhet
ordnar sin finansiering i form av investeringar i eget kapital eller mellanfinansiering.
Dessutom håller företagarnas inställning till
kapital- och mellanfinansiering på att ändras
i positivare riktning.
Också Europeiska gemenskapernas kommission har fäst mycket uppmärksamhet vid
riskkapitalmarknadens betydelse för tillkomsten av nya tillväxtföretag som förbättrar
sysselsättningen.
Riskkapitalinvesterings-

verksamhetens betydelse kommer särskilt
tydligt fram i initiativet eEurope som
Europeiska
unionens
medlemsstater
godkände våren 2000.
Med hänvisning till vad som anförts ovan
föreslås att kapitalgarantier skall beviljas
också i fortsättningen. Det föreslås att bestämmelser om kapitalgarantier nu tas in i
samma lag som innehåller bestämmelser om
Finnvera Abp:s beviljande av krediter och
borgen för små och medelstora företag. Genom att man nu slopar en särskild lag om beviljande av kapitalgarantier skapar man klarhet i och förenklar den lagstiftning som gäller Finnvera Abp:s finansieringsprodukter
som är avsedda för små och medelstora företag. De bestämmelser som möjliggör att
kapitalgarantiverksamheten fortsätter genom
Finnvera Abp:s försorg utfärdas på lagnivå
och närmare bestämmelser om produkten kapitalgaranti utfärdas i en förordning av handels- och industriministeriet som ges med
stöd av denna lag.
Kapitalgarantierna innehåller inte något
särskilt näringspolitiskt stöd. De förluster
som eventuellt uppkommer i samband med
kapitalgarantier skall inte omfattas av den
förlustersättning som statsrådet enligt den
förbindelse för partiellt ersättande av bolagets kredit- och borgensförluster som det
iklätt sig skall stå för, utan hela ansvaret för
kapitalgarantierna skall bäras av Finnvera
Abp. Detta motsvarar också den rådande situationen. Bolaget skall vidare ta hänsyn till
kravet i 4 § lagen om statens specialfinansieringsbolag enligt vilket verksamheten skall
bära sig.
En förutsättning för att bestämmelser om
kapitalgarantier skall kunna tas in i lagen om
statens specialfinansieringsbolags kredit- och
borgensverksamhet (445/1998) är att 1 § 2
mom. samt 2 § 1 och 2 mom. ändras samt att
en ny paragraf (4 a §) fogas till lagen.
Med stöd av lagen om statens kapitalgarantier kunde kapitalgarantier beviljas endast
fram till slutet av år 2000 och lagen har följaktligen upphört att gälla. Det föreslås att
hänvisningen i 1 § 2 mom. till lagen om statens kapitalgarantier slopas som onödig eftersom kapitalgarantier i fortsättningen beviljas med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverk-
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samhet.
En ändring av 2 § 1 mom. är nödvändig för
att möjliggöra en avgränsning av de branscher som kan komma i fråga vid beviljandet
av kapitalgarantier. Det föreslås att de bestämmelser i 2 § 1 mom. som gäller företagets näringsgren i fråga om de företag som är
föremål för kapitalinvesteringsverksamhet
skall förenhetligas med de begränsningar angående företags näringsgren som tillämpas i
Finnvera Abp:s garantiverksamhet. Kapitalplaceringar skall enligt 2 § 1 mom. kunna göras i andra företag än sådana som utövar
egentligt gårdsbruk.
Lagförslaget innebär en liten breddning av
branschavgränsningen i fråga om de företag
som kan vara föremål för investeringar jämfört med 2 § 1 mom. lagen om statens kapitalgarantier där det ifråga om näringsgrenen
för de företag som kan vara föremål för kapitalinvesteringsverksamhet hänvisas till 1 § 1
och 2 mom. lagen om statsgarantier för vissa
näringsgrenar (375/1963). Enligt förslaget
skall kapitalgarantier kunna beviljas samtliga
tjänsteföretag utan några begränsningar med
avseende på bransch. Tjänsteföretagens betydelse för sysselsättningen har bedömts vara
ännu större i framtiden än vad den är nuförtiden. Den föreslagna breddningen av branschavgränsningen stämmer överens med de gällande näringspolitiska riktlinjerna enligt vilka
målet har varit att minska de begränsningar
som gäller serviceföretagens verksamhet. I
och med att det nu ges en möjlighet att bevilja tjänsteföretag kapitalgarantier utan några
begräsningar med avseende på företagets
näringsgren kan man eliminera de svåra
gränsdragningarna när det gäller att bestämma vilka företag som betraktas som produktionsföretag och vilka som serviceföretag. I
detta sammanhang föreslås också att omnämnandet att borgen och garantier inriktas
på investerings- och utvecklingsprojekt slopas och att begreppet projekt används som
sådant eftersom det är mer ändamålsenligt i
detta sammanhang.
Enligt 2 § 2 mom. skall kapitalgarantier endast kunna beviljas för de kapitalplaceringar
som görs i små och medelstora företag. I lagen om statens kapitalgarantier finns en motsvarande bestämmelse som innebär en begränsning med avseende på storleken hos de
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företag som kan vara föremål för kapitalgarantier.
Bestämmelser om beviljandet av kapitalgarantier föreslås bli intagna i 4 a § 1 mom. Enligt förslaget skall Finnvera Abp kunna bevilja placerare kapitalgarantier för den händelse
att det uppkommer förluster i samband med
en kapitalplacering i ett företag som avses i 2
§ 1 mom.
Med kapitalplacering (venture capital, private equity) avses generellt att placeringar
görs i offentligt icke-noterade företag som
har goda utvecklingsmöjligheter. Kapitalplaceringarna görs i allmänhet genom att aktier
tecknas vid en förhöjning av aktiekapitalet.
Utöver aktieplacering är de mest typiska kapitalplaceringsformerna kapitallån, masskuldebrevslån och vinstandelslån. Till den del
som med de ovan nämnda finansieringsformerna sammanhänger optionsrätter är syftet
dock inte att kapitalgarantier skall ges för
dem.
Syftet med kapitalplaceringar kan vara bl.a.
att utveckla nya produkter och tekniker, att
utöka mängden driftskapital i ett företag eller
att förstärka balansen i ett företag. Kapitalplacering kan också användas för finansiering av omorganiseringen av ägandet och företagsledningen t.ex. i situationer med generationsväxling eller i samband med ledningens företagsförvärv. Utöver finansieringen
deltar kapitalplaceraren också aktivt i utvecklandet av målföretaget.
Kapitalplaceraren är ingen bestående ägare,
utan kapitalplaceraren strävar efter att lösgöra sig från sin placering enligt en plan som
man kommit överens om på förhand. Kapitalplacerarens avsikt är i första hand att främja en värdestegring i målföretaget genom att
förbinda sig vid att utveckla målföretaget.
Värdestegringen realiseras i det skede då kapitalplaceraren lösgör sig från placeringen,
d.v.s avstår från sin andel i målföretaget.
Kapitalgarantier skall kunna beviljas kreditinstitut som gör kapitalplaceringar, kapitalplaceringsfonder och andra sammanslutningar samt enskilda. Med sammanslutning
avses här aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, andelslag och ekonomisk förening
samt sådana former som baserar sig på speciallagstiftningen om dessa sammanslutningar.
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Denna verksamhet skall inte omfatta sådana
placeringsfonder som huvudsakligen har fått
de medel som skall placeras från staten.
Kapitalgaranti skall beviljas endast för en
del av den förlustrisk som uppkommer i
samband med kapitalplacering.
Till den del det är nödvändigt att definiera
verksamhetsramarna för Finnvera Abp skall
närmare bestämmelser om beviljande och inriktning av kapitalgarantier och utbetalning
av ersättningar med stöd av 4a § 2 mom. ges
i en förordning av handels- och industriministeriet. Det är motiverat att utfärda närmare
bestämmelser t.ex. om maximibeloppet av
gällande kapitalgarantier, inriktningen av
dem och om uppkomsten av en förlust som
skall ersättas med kapitalgaranti.
Tal i mark- och ecubelopp har använts i 2 §
3 mom., 4 § 2 mom., 7 § och 8 § 3 mom. Det
föreslås att talen i mark- och ecubelopp i detta sammanhang skall ändras till motsvarande
belopp i euro. Dessutom har hänvisningen i 7
§ till den av Finlands Bank noterade valutakursen ersatts med en hänvisning till den av
Europeiska centralbanken noterade valutakursen.
I detta sammanhang skall också i 8 § 3
mom. göras en teknisk korrigering med anknytning till garantierna på så sätt att uttrycket kapitalet av den borgen som är utestående ersätts med uttrycket kapitalet av gällande borgen.
2.

P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

De kapitalgarantier som beviljas av Finnvera Abp är till sitt sakinnehåll förlustgarantier.
I samband med framgångsrika projekt kommer Finnvera Abp att få intäkter från de garantier det beviljat för att kunna täcka sådana
förluster som uppkommer i samband med
misslyckade projekt. Enligt 4 § lagen om statens specialfinansieringsbolag skall bolaget
sträva efter att utgifterna för dess verksamhet
på lång sikt skall täckas med inkomsterna
från verksamheten.
I kapitalgarantierna ingår inte något särskilt
näringspolitiskt stöd varför inga medel anvisas för detta ändamål i statsbudgeten. Propositionen har således inga verkningar på statsekonomin.

De kapitalgarantier som beviljas i enlighet
med den föreslagna lagen skall vara inriktade
på kapitalplaceringar i små och medelstora
företag liksom också de kapitalgarantier som
beviljades med stöd av lagen om statens kapitalgarantier som gällde tidigare. Med hjälp
av kapitalgarantier är det möjligt att förbättra
möjligheterna för särskilt nyetablerade små
och medelstora företag att locka till sig kapitalplaceringar.
Genom lagförslaget har branschavgränsningen i fråga om de företag vilka kan vara
föremål för kapitalplaceringar som berättigar
till kapitalgarantier breddats i enlighet med
de näringspolitiska riktlinjerna. Enligt förslaget breddas branschavgränsningen så att
samtliga företag inom servicesektorn kan
omfattas av systemet med kapitalgarantier.

3.

B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen baserar sig på ett förslag som
lagts fram av Finnvera Abp. Propositionen
har beretts som tjänsteuppdrag vid handelsoch industriministeriet i samarbete med
Finnvera Abp. Propositionen har sänts på
remiss till finansministeriet.
4.

I n t e r n a t io n e l la a v t a l

Lagstiftningen om statens kapitalgarantier
har anmälts som ett gällande stödprogram till
EFTA:s övervakningsmyndighet (EFTA
Surveillance Authority, ESA) på statsgaranticentralens tid. Efter att Finland blivit medlem av Europeiska unionen har de ändringar
som senare gjorts i lagen anmälts till kommissionen. I kommissionens beslut av den 30
juli 1997 konstateras att ett kapitalgarantiprogram som en livsduglig produkt inte betraktas som sådant statligt stöd som avses i
Romfördraget varför ingen anmälan till
kommissionen behövs. Kapitalgarantins natur som en livsduglig produkt ändras inte i
och med denna proposition. De ändringar
som nu föreslås bli gjorda i lagen om statens
specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet behöver således inte anmälas till kommissionen.
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5.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter att den har antagits och blivit
stadfäst.
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Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslaget

Lag
om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 1 § 2 mom., 2 § 1—3 mom., 4 § 2 mom., 7 § och 8 § 3 mom. samt
fogas till lagen en ny 4 a § som följer:
1§
Tillämpningsområde
——————————————
Om de förbindelser som bolaget ger bestäms dessutom i lagen om exportgaranti
(479/1962), lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse (573/1972), lagen om statsgarantier
och exportgarantier för investeringar som
främjar miljövård (609/1973) och lagen om
statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985).
——————————————
2§
Inriktning av verksamheten
Med iakttagande av de mål som avses i 1 §
lagen om statens specialfinansieringsbolag
kan bolagets krediter, borgen och andra finansiella tjänster inriktas på utövande av näringsverksamhet samt, för främjandet av detta
syfte, också på en kommun. Bolaget kan
dock inte inrikta dessa finansiella tjänster på
egentligt jord- och skogsbruk och inte heller
på byggnadsrörelse. Minuthandeln och trafiken kan vara föremål för bolagets verksam-

het endast till den del som det är fråga om ett
turismprojekt. Ett tjänsteföretag vars verksamhet grundar sig på regional eller lokal efterfrågan kan vara föremål för bolagets verksamhet, förutsatt att företaget producerar
tjänster som är behövliga för näringsverksamheten. Utan hinder av bestämmelserna i
detta moment kan bolaget inrikta den borgens-, kapitalgaranti- och serviceverksamhet
som avses i 4, 4 a och 5 § på projekt i andra
företag än sådana som utövar egentligt
gårdsbruk samt bevilja krediter för småföretagsverksamhet med undantag för egentligt
gårdsbruk.
Bolaget skall inrikta sin kredit- och borgensverksamhet som avses i denna lag huvudsakligen på små och medelstora företag.
Stora företag kan ges krediter och borgen endast av särskilda skäl. Bolaget kan bevilja
kapitalgarantier endast för kapitalplaceringar
i små och medelstora företag.
I denna lag avses med ett litet och ett medelstort företag ett företag som definieras i
kommissionens rekommendation 96/280/EG
av den 3 april 1996 om definitionen på små
och medelstora företag och som har färre än
250 anställda och antingen en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner euro eller motsvarande belopp i mark eller en årlig
balansomslutning som inte överstiger 27 mil-
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joner euro eller motsvarande belopp i mark
och som uppfyller kriteriet på oberoende och
de övriga kriterier på ett litet och ett medelstort företag som avses i rekommendationen.
——————————————

förordning av handels- och industriministeriet.
7§
Borgen för de lån som bolaget har upptagit

4§
——————————————
Som säkerhet för en sådan kredit som ett
kreditinstitut beviljar en inhemsk leverantör
eller beställare för finansieringsarrangemang
i samband med en inhemsk kapitalvaruleverans, kan borgen ställas också när någon annan än ett företag som avses i 2 § 3 mom. är
kredittagare. För beviljande av borgen för en
sådan kredit skall handels- och industriministeriets samtycke inhämtas, om kreditbeloppet överstiger 35 miljoner euro.
4a§
Bolagets kapitalgarantiverksamhet
Bolaget kan bevilja garantier i händelse av
sådan förlustrisk för kreditinstitut, kapitalplaceringsfonder eller andra sammanslutningar samt enskilda som uppkommer i samband med kapitalplaceringar.
Närmare bestämmelser om beviljandet och
inriktningen av kapitalgarantierna och om
utbetalning av ersättningar meddelas genom

Statsrådet har rätt att utan att kräva motsäkerheter men annars på de villkor som statsrådet bestämmer ställa statlig proprieborgen
som säkerhet för de inhemska och utländska
lån som bolaget har upptagit och för att de
villkor som har överenskommits i dem uppfylls. I detta syfte får lån samtidigt vara utestående till ett kapital på totalt högst 1,2 miljarder euro. Motvärdet av ett lån som har beviljats i en annan valuta än euro beräknas enligt den medelkurs som Europeiska centralbanken noterade för valutan i fråga vid den
tidpunkt när borgen ställdes.
8§
——————————————
Kapitalet av de krediter som avses i 3 och 4
§ och som omfattas av den förbindelse som
avses i 1 mom. 3 punkten får samtidigt vara
utestående och kapitalet av borgen får samtidigt vara gällande till ett belopp av totalt
högst 2,3 miljarder euro.
———
Denna lag träder i kraft den
2001.

—————
Helsingfors den 20 april 2001
Republikens President

TARJA HALONEN

Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och
borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 1 § 2 mom., 2 § 1—3 mom., 4 § 2 mom., 7 § och 8 § 3 mom. samt
fogas till lagen en ny 4 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§
Tillämpningsområde

——————————————
Om de förbindelser som bolaget ger bestäms dessutom i lagen om exportgaranti
(479/1962), lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse (573/1972), lagen om statsgarantier
och exportgarantier för investeringar som
främjar miljövård (609/1973), lagen om
statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens
kapitalgarantier (594/1992).
——————————————

——————————————
Om de förbindelser som bolaget ger bestäms dessutom i lagen om exportgaranti
(479/1962), lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse (573/1972), lagen om statsgarantier
och exportgarantier för investeringar som
främjar miljövård (609/1973) och lagen om
statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985).

2§

2§

Inriktning av verksamheten

Inriktning av verksamheten

Med iakttagande av de mål som avses i 1
§ lagen om statens specialfinansieringsbolag
kan bolagets krediter, borgen och andra finansiella tjänster inriktas på utövande av
näringsverksamhet samt, för främjandet av
detta syfte, också på en kommun. Bolaget
kan dock inte inrikta dessa finansiella tjänster på egentligt jord- och skogsbruk och inte
heller på byggnadsrörelse. Minuthandeln
och trafiken kan vara föremål för bolagets
verksamhet endast till den del som det är

Med iakttagande av de mål som avses i 1
§ lagen om statens specialfinansieringsbolag
kan bolagets krediter, borgen och andra finansiella tjänster inriktas på utövande av
näringsverksamhet samt, för främjandet av
detta syfte, också på en kommun. Bolaget
kan dock inte inrikta dessa finansiella tjänster på egentligt jord- och skogsbruk och inte
heller på byggnadsrörelse. Minuthandeln
och trafiken kan vara föremål för bolagets
verksamhet endast till den del som det är
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I denna lag avses med ett litet och ett medelstort företag ett företag som definieras i
kommissionens rekommendation 96/280/EG
av den 3 april 1996 om definitionen på små
och medelstora företag och som har färre än
250 anställda och antingen en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner ecu eller motsvarande belopp i mark eller en årlig
balansomslutning som inte överstiger 27
miljoner ecu eller motsvarande belopp i
mark och som uppfyller kriteriet på oberoende och de övriga kriterier på ett litet och
ett medelstort företag som avses i rekommendationen.
——————————————

fråga om ett turismprojekt. Ett tjänsteföretag
vars verksamhet grundar sig på regional eller lokal efterfrågan kan vara föremål för
bolagets verksamhet, förutsatt att företaget
producerar tjänster som är behövliga för
näringsverksamheten. Utan hinder av bestämmelserna i detta moment kan bolaget
inrikta den borgens-, kapitalgaranti- och
serviceverksamhet som avses i 4, 4 a och 5
§ på projekt i andra företag än sådana som
utövar egentligt gårdsbruk samt bevilja krediter för småföretagsverksamhet med
undantag för egentligt gårdsbruk.
Bolaget skall inrikta sin kredit- och borgensverksamhet som avses i denna lag huvudsakligen på små och medelstora företag.
Stora företag kan ges krediter och borgen
endast av särskilda skäl. Bolaget kan bevilja
kapitalgarantier endast för kapitalplaceringar i små och medelstora företag.
I denna lag avses med ett litet och ett medelstort företag ett företag som definieras i
kommissionens rekommendation 96/280/EG
av den 3 april 1996 om definitionen på små
och medelstora företag och som har färre än
250 anställda och antingen en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner euro
eller motsvarande belopp i mark eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 27
miljoner euro eller motsvarande belopp i
mark och som uppfyller kriteriet på oberoende och de övriga kriterier på ett litet och
ett medelstort företag som avses i rekommendationen.
——————————————

4§
——————————————
Som säkerhet för en sådan kredit som ett
kreditinstitut beviljar en inhemsk leverantör
eller beställare för finansieringsarrangemang
i samband med en inhemsk kapitalvaruleverans, kan borgen ställas också när någon annan än ett företag som avses i 2 § 3 mom. är
kredittagare. För beviljande av borgen för en
sådan kredit skall handels- och industriministeriets samtycke inhämtas, om kreditbeloppet överstiger 200 miljoner mark.

4§
——————————————
Som säkerhet för en sådan kredit som ett
kreditinstitut beviljar en inhemsk leverantör
eller beställare för finansieringsarrangemang
i samband med en inhemsk kapitalvaruleverans, kan borgen ställas också när någon annan än ett företag som avses i 2 § 3 mom. är
kredittagare. För beviljande av borgen för en
sådan kredit skall handels- och industriministeriets samtycke inhämtas, om kreditbeloppet överstiger 35 miljoner euro.

fråga om ett turismprojekt. Ett tjänsteföretag
vars verksamhet grundar sig på regional eller lokal efterfrågan kan vara föremål för
bolagets verksamhet, förutsatt att företaget
producerar tjänster som är behövliga för
näringsverksamheten. Utan hinder av bestämmelserna i detta moment kan bolaget
inrikta den borgens- och serviceverksamhet
som avses i 4 och 5 § på investeringar och
utvecklingsprojekt i andra företag än sådana
som utövar egentligt gårdsbruk samt bevilja
krediter för småföretagsverksamhet med
undantag för egentligt gårdsbruk.
Bolaget skall inrikta sin kredit- och borgensverksamhet som avses i denna lag huvudsakligen på små och medelstora företag.
Stora företag kan ges krediter och borgen
endast av särskilda skäl.
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4a§
Bolagets kapitalgarantiverksamhet
Bolaget kan bevilja garantier i händelse
av sådan förlustrisk för kreditinstitut, kapitalplaceringsfonder eller andra sammanslutningar samt enskilda som uppkommer i
samband med kapitalplaceringar.
Närmare bestämmelser om beviljandet
och inriktningen av kapitalgarantierna och
om utbetalning av ersättningar meddelas
genom förordning av handels- och industriministeriet.
7§

7§

Borgen för de lån som bolaget har upptagit

Borgen för de lån som bolaget har upptagit

Statsrådet har rätt att utan att kräva motsäkerheter men annars på de villkor som statsrådet bestämmer ställa statlig proprieborgen
som säkerhet för de inhemska och utländska
lån som bolaget har upptagit och för att de
villkor som har överenskommits i dem uppfylls. I detta syfte får lån samtidigt vara utestående till ett kapital på totalt högst 7 miljarder mark. Motvärdet av ett lån som har
beviljats i utländsk valuta beräknas enligt
den medelkurs som Finlands Bank noterade
för valutan i fråga vid den tidpunkt när borgen ställdes.

Statsrådet har rätt att utan att kräva motsäkerheter men annars på de villkor som statsrådet bestämmer ställa statlig proprieborgen
som säkerhet för de inhemska och utländska
lån som bolaget har upptagit och för att de
villkor som har överenskommits i dem uppfylls. I detta syfte får lån samtidigt vara utestående till ett kapital på totalt högst 1,2 miljarder euro. Motvärdet av ett lån som har
beviljats i en annan valuta än euro beräknas
enligt den medelkurs som Europeiska centralbanken noterade för valutan i fråga vid
den tidpunkt när borgen ställdes.

8§
——————————————
Kapitalet av de krediter och den borgen
som avses i 3 och 4 § och som omfattas av
den förbindelse som avses i 1 mom. 3 punkten får samtidigt vara utestående till ett belopp av totalt högst 13,55 miljarder mark.

8§
——————————————
Kapitalet av de krediter som avses i 3 och
4 § och som omfattas av den förbindelse
som avses i 1 mom. 3 punkten får samtidigt
vara utestående och kapitalet av borgen får
samtidigt vara gällande till ett belopp av totalt högst 2,3 miljarder euro.
———
Denna lag träder i kraft den
2001.
———

