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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av vissa övergångsbestämmelser i en lag 
om ändring av lagen om aktiebolag 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås ändringar i de 
övergångsbestämmelser som gäller minimi-
aktiekapitalet i lagen från år 1997 om änd-
ring av aktiebolagslagen. Aktiekapitalets lag-
stadgade minimibelopp höjdes till 50 000 
mark genom en lag som trädde i kraft den 1 
september 1997. Om ett aktiebolags aktieka-
pital är lägre än minimibeloppet skall det en-
ligt övergångsbestämmelserna höjas till 
8 000 euro inom sju år från lagens ikraftträ-

dande, dvs. före den 1 september 2004. I 
propositionen föreslås att man genom lag 
särskilt föreskriver om en ny tidsfrist, varvid 
behövliga bestämmelser kan tas in i lagstift-
ningen i samband med den totalreform av ak-
tiebolagslagen som är under beredning. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter att den har antagits och blivit stad-
fäst. 

————— 
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MOTIVERING 

1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Enligt 3 mom. (tidigare kallats punkt) i 
övergångsbestämmelserna i lagen om änd-
ring av lagen om aktiebolag (145/1997) skall 
på ett bolag vars stiftelseurkund har under-
tecknats innan lagen har trätt i kraft den 1 
september 1997 och vars aktiekapital är 
mindre än 8 000 euro (ursprungligen 
50 000 mark, ändrat genom lag 825/1998) 
när lagen träder i kraft tillämpas det krav på 
minimiaktiekapital som avses i 1 kap. 1 § 3 
mom. sedan sju år förflutit från lagens ikraft-
trädande.  

Ett bolag vars aktiekapital är mindre än 
8 000 euro när sju år förflutit, det vill säga 
den 1 september 1997, skall enligt 4 mom. i 
övergångsbestämmelserna träda i likvidation. 
Beslutet om att bolaget skall träda i likvida-
tion fattas av domstol på anmälan av regis-
termyndigheten eller på ansökan av den vars 
rätt kan vara beroende av att bolaget träder i 
likvidation. Ett beslut om att bolaget skall 
träda i likvidation får likväl inte fattas, om 
bolaget för registrering har anmält ett beslut 
om ökning av aktiekapitalet till minst 8 000 
euro eller ett beslut om ombildande av bola-
get till öppet bolag eller kommanditbolag el-
ler ett beslut om att bolagets verksamhet fort-
sätts av en enskild näringsidkare, och om re-
gistreringen inte förvägras.  

Enligt 5 mom. i övergångsbestämmelserna 
skall genom lag stadgas särskilt om ett beslut 
om att bolaget skall träda i likvidation, om 
tidsfristerna för beslutet och om styrelsens 
och verkställande direktörens skyldigheter i 
anknytning till beslutet samt om ändring av 
bolagsform, om myndighetstillstånd som 
krävs för en sådan ändring och om tidpunk-
ten när ändringen av bolagsformen träder i 
kraft. 

För aktiebolag som bildats tidigare och på 
lagliga grunder har ett aktiekapital som är 
lägre än det ovan nämda uppstår ett behov av 
att öka aktiekapitalet. Enligt de ursprungliga 

bestämmelserna i den nuvarande lagen om 
aktiebolag (734/1978) skulle aktiekapitalet 
vara 15 000 mark. Detta krav tillämpas enligt 
lagen angående införande av lagen om aktie-
bolag (735/1978) inte på aktiebolag som re-
gistrerats före lagens ikraftträdande den 1 ja-
nuari 1980, vilkas aktiekapital alltså enligt 
lag har fått vara till och med lägre än så. I la-
gen om aktiebolag av år 1895 fanns det över-
huvudtaget inga bestämmelser om minimiak-
tiekapital. 

Några motiv för de gällande övergångsbe-
stämmelserna finns egentligen inte i officiel-
la källor. Höjningen av aktiekapitalet till 
50 000 mark sades i första hand vara en in-
flationsjustering (kommittebetänkan-
de 1992:32 s.198). Enligt aktiebolagskom-
missionen ger inte ens ett aktiekapital på 
50 000 mark borgenärer och andra intres-
sentgrupper något verkligt skydd. Kommis-
sionen ansåg det vara omöjligt att genomföra 
en betydande höjning av minimiaktiekapita-
let och föreslog därför vissa andra åtgärder 
till skydd för borgenärer och övriga intres-
senter. Det retroaktiva kravet på en höjning 
av aktiekapitalet kom däremot upp först i den 
fortsatta beredningen av lagen. I bakgrunden 
fanns främst en strävan att undvika en situa-
tion där höjningen av minimiaktiekapitalet 
skulle bli betydelselös på grund av det stora 
antalet skrivbordsföretag. Hotet om den ret-
roaktiva höjningen torde ha varit tillräckligt 
för att begränsa uppkomsten av skrivbordsfö-
retag, eftersom någon väsentlig ökning i an-
talet nya bolag inte skedde år 1997 och inte 
heller under de år som föregick detta. 

I övergångsbestämmelserna avsedda be-
stämmelser om ombildande av aktiebolag till 
öppet bolag eller kommanditbolag eller om 
att fortsätta ett aktiebolags verksamhet som 
enskild näringsidkare har hittills inte utfär-
dats och några särskilda skatteregler som 
gäller ett sådant byte av bolagsform finns 
inte. Inte heller finns det i övergångsbe-
stämmelserna avsedda särskilda bestämmel-
ser om ett bolags trädande i likvidation. 

Enligt patent- och registerstyrelsens upp-
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gifter har cirka 125 000 av de i handelsregist-
ret antecknade cirka 230 000 aktiebolagen ett 
aktiekapital som är mindre än 8 000 euro. Av 
dem bedöms på basis av uppgifterna i mer-
värdesskatte-, förskottsuppbörds- och arbets-
givarregistret cirka 52 000 aktiebolag vara 
verksamma. Dessutom finns cirka 40 000 ak-
tiebolag som inte är verksamma, men för vil-
kas del en anmälan om att bolaget inte har 
verksamhet dock görs till skattemyndigheter-
na. Av dem är åtminstone en del sådana att 
ägarna vill hålla dem i registret. Största delen 
av dem har sannolikt ett aktiekapital som är 
mindre än 8 000 euro. Av dessa uppgifter 
kan man sluta sig till att det finns klart över 
50 000 bolag som skulle vidta något slags åt-
gärder med anledning av övergångsbestäm-
melsen. 

Sådana verksamma bolag som efter den 
1 september 1997 till dags dato har höjt sitt 
aktiekapital till minst 8 000 euro finns det 
cirka 15 600 stycken av. Å andra sidan har 
cirka 15 400 av de aktiebolag vilkas aktieka-
pital är mindre än 8 000 euro inte ens ett ak-
tiekapital som är inbetalt i sin helhet. 

Databasen för utvecklingsprojektet för 
myndighetssamarbete visar åter att ett lite 
större antal än vad som nämns ovan, det vill 
säga 65 000 av de aktiebolag vilkas aktieka-
pital är mindre än 8 000 euro, skulle vara 
verksamma. Enligt nämnda databas har av de 
bolag vilkas aktiekapital är mindre än 
8 000 euro cirka 32 000 stycken enligt skat-
teuppgifterna eget kapital på minst 8 000 
euro. Av dem har cirka 10 000 bolag eget 
kapital på minst 80 000 euro. Å andra sidan 
har 22 000 av dessa bolag eget kapital på 
mindre än 8 000 euro, en del av dem ett ne-
gativt eget kapital. Uppgifter om det egna 
kapitalet saknas i fråga om mer än 70 000 av 
bolagen. 
 
1.2. Den internationella utvecklingen och 

lagstiftningen i utlandet 

Krav beträffande minimiaktiekapitalet i de 
övriga nordiska länderna och kravens retro-
aktiva verkningar 

Problemen i anslutning till retroaktiv höj-
ning har varit aktuella också i Sverige, Norge 
och Danmark. 

Minimiaktiekapitalet enligt den svenska la-
gen om aktiebolag av år 1895 var 5 000 kro-
nor och det höjdes till 50 000 kronor genom 
en lag som trädde i kraft den 6 juni 1973. Vid 
nämnda tidpunkt uppskattades cirka 100 000 
av de registrerade 130 000 aktiebolagen ha 
ett aktiekapital som var mindre än det nya 
minimiaktiekapitalet. Av de 100 000 bolagen 
hade 45 000 affärsverksamhet och avlönad 
arbetskraft. Dessa 45 000 bolag beräknades i 
sin tur utgöra cirka 70 procent av alla verk-
samma bolag med avlönad arbetskraft. För 
de gamla bolagens del fastställdes en särskild 
övergångsperiod på så sätt att de ökningar av 
aktiekapitalet som det nya kravet på minimi-
aktiekapital avsåg skulle göras och anmälas 
för registrering före utgången av år 1978. Vid 
nämnda tidpunkt var det fortfarande över 
hälften av alla aktiebolag som inte uppfyllde 
det nya kravet på minimiaktiekapital och se-
nare förlängdes övergångsperioden till ut-
gången av år 1981. Samtidigt försökte man 
bland annat utreda behovet av att skapa en ny 
bolagsform för små bolag. Dessa utredningar 
ledde dock inte till någon lagstiftning. 

Genom lagstiftning som trädde i kraft vid 
ingången av år 1995 bland annat höjdes åter 
minimiaktiekapitalskravet och då till 100 000 
kronor. I Sverige fanns vid denna tidpunkt 
cirka 300 000 aktiebolag och av dem berör-
des 250 000 av kravet att höja aktiekapitalet. 
För de gamla bolagen fastställdes till en bör-
jan en övergångsperiod som sträckte sig till 
utgången av år 1997. När slutet av över-
gångsperioden närmade sig hade ett stort an-
tal bolag dock inte anmält den höjning av ak-
tiekapitalet som lagen avsåg för registrering 
varvid övergångsperioden förlängdes med ett 
år, med andra ord till utgången av år 1998. 
Först vid denna tidpunkt hade största delen 
av bolagen höjt sitt aktiekapital till det mini-
mum som avsågs i lagen. Något mer än 8 400 
bolag med ett lägre aktiekapital än det i lag 
föreskrivna minimiaktiekapitalet var man 
dock tvungen att på tjänsten vägnar avregi-
strera. För 8 900 bolags del blev detta inte 
aktuellt eftersom bolagen redan trätt i likvi-
dation eller försatts i konkurs. Dessutom 
framställdes för 25 000 bolags del frivilligt 
en begäran om avregistrering. Ett stort antal 
med höjningen av aktiekapitalet förknippade 
ärenden hopade sig hos registermyndigheter-
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na. Över 20 000 ärenden var fortfarande an-
hängiga vid årsskiftet 1998—1999. 

I Norge medförde den nya lagen om aktie-
bolag av år 1997 en höjning av minimiaktie-
kapitalet från 50 000 norska kronor, enligt 
lagen av år 1976, till 100 000 kronor. Kravet 
utsträcktes att gälla även gamla bolag. För en 
höjning av aktiekapitalet fastställdes för de-
ras del från lagens ikraftträdande en fem års 
övergångsperiod som löpte ut vid ingången 
av år 2004. Förfaranden i syfte att upplösa 
bolag som försummat att verkställa höjning-
en kan enligt lagen inledas tidigast en månad 
efter att övergångsperioden löpt ut, det vill 
säga i februari 2004. Vid ingången av år 
2003 fanns i registret fortfarande cirka 
38 000 aktiebolag med ett aktiekapital som 
understeg 100 000 kronor. Efter att register-
myndigheten informerat bolagen i fråga och 
deras revisorer om höjningskravet, fanns vid 
utgången av oktober 2003 cirka 24 000 bolag 
som inte höjt sitt aktiekapital. En förlängning 
av övergångsperioden har man veterligen 
inte i Norge ansett det finnas ett behov av, 
men det anses vara möjligt att iaktta flexibili-
tet i fråga om begynnelsetidpunkten av upp-
lösningsförfarandena för att möjligast många 
bolag skall ha en chans att ordna upp saken. 

I Danmark höjdes år 1991 för anpartssels-
kabens del minimikravet på det insats- eller 
andelskapital (inskudskapital, anpartskapital) 
som motsvarar aktiekapitalet från 
80 000 danska kronor till 200 000 kronor. 
Minimiaktiekapitalet för egentliga aktiebolag 
(aktieselskab) höjdes från 300 000 till 
500 000 kronor. De nya kraven på minimika-
pital gällde också gamla bolag  för vilkas del 
det fastställdes en övergångsperiod på fem 
år. År 1992 uppskattades att 52 000 av 
55 000 registrerade anpartsselskab, det vill 
säga 94 procent av dem, inte uppfyllde det 
nya kapitalkravet. Av 27 000 registrerade ak-
tiebolag uppfyllde 17 000, det vill säga cirka 
63 procent, inte det nya kravet på minimiak-
tiekapital. I slutet av år 1995, det vill säga 
cirka ett år före utgången av övergångsperio-
den, beräknades att detta problem fortfarande 
gällde 31 000 av anpartsselskaben, det vill 
säga cirka 60 procent av samtliga 51 000 an-
partsselskab, och cirka 9 000 aktiebolag, det 
vill säga 33 procent av samtliga cirka 
27 500 aktiebolag. Sammanlagt över hälften 

av alla anpartsselskab och aktiebolag upp-
fyllde således inte kraven på minimikapital 
när ett år återstod av övergångsperioden. 
Därför framställdes bland annat i rättslittera-
turen krav på en avsevärd förlängning av 
övergångsperioden. När den danska handels-
registermyndigheten ansett dess undersök-
ningar visa att uppskattningsvis 17 800 bolag 
till slut inte skulle klara av den föreskrivna 
höjningen, sänktes år 1996 minimikravet för 
anpartsselskabens del till 125 000 kronor. 
När övergångsperioden hade löpt ut vid in-
gången av år 1997, försattes år 1998 i tre oli-
ka repriser sammanlagt 1 400 bolag i likvida-
tion på grund av sina försummelser att iaktta 
de nya kapitalkraven. 
 
Krav beträffande minimiaktiekapitalet i Eu-
ropeiska unionen 

EG:s bolagsrättsliga direktiv innehåller 
inga krav beträffande minimiaktiekapitalet i 
privata aktiebolag. I de olika europeiska län-
derna uppställs i praktiken för de privata ak-
tiebolagens och motsvarande bolagsformers 
(exempelvis GmbH, SARL) del mycket vari-
erande krav på minimiaktiekapital. Detta 
återspeglar åtminstone till en del varierande 
uppfattningar om aktiekapitalets betydelse. I 
exempelvis Tyskland är minimikravet 
25 000 euro, i Frankrike 7 500 euro och i Ne-
derländerna 18 000 euro, medan det i Storbri-
tannien och Irland inte uppställs några krav 
överhuvudtaget på minimiaktiekapitalet. 
 
1.3. Bedömning av nuläget 

Det finns uppenbarligen mer än 
50 000 verksamma aktiebolag med ett aktie-
kapital som är mindre än 8 000 euro. En höj-
ning av aktiekapitalet före den 1 september 
2004 orsakar samtliga av dem administrativa 
kostnader. I värsta fall äventyrar detta krav 
fortbeståendet av deras verksamhet om de 
inte kan genomföra höjningen som en fond-
förhöjning och om deras aktieägare inte kan 
betala beloppet av det nya högre aktiekapita-
let. 

Det finns cirka 75 000 overksamma bolag 
med ett aktiekapital som är mindre än 
8 000 euro. Sammanlagt är antalet bolag som 
berörs av övergångsbestämmelsen således 
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125 000. Samtliga av dessa bolag blir på 
grund av övergångsbestämmelsen tvungna att 
höja sitt aktiekapital eller ändra bolagsform 
eller träda i likvidation. Det stora antalet an-
mälningar och åtgärder orsakar sannolikt en 
anhopning av ärenden vid handelsregistret, 
vilket i sin tur leder till svårigheter för samt-
liga verksamma företags del. 

Rättsjämförelsen visar att de retroaktiva 
verkningarna av de nya kraven beträffande 
minimiaktiekapitalet har orsakat problem 
också i de andra nordiska länderna där man 
vid behov förlängt övergångsperioderna eller 
vidtagit andra åtgärder i syfte att säkerställa 
kontinuiteten i företagsverksamheten och 
handelsregistrets verksamhetsförutsättningar. 
Dessutom verkar antalet berörda bolag i Fin-
land vara större än i Sverige, Norge eller 
Danmark vid utgången av övergångsperio-
den. 
 
2.  Proposit ionens mål och försla-

gets  innehåll  

Propositionens mål är att avhjälpa de pro-
blem som beskrivs ovan och som den retro-
aktiva höjningen av minimiaktiekapitalet or-
sakar å ena sidan verksamma aktiebolag, å 
andra sidan handelsregistermyndigheten.  

Målet är att förbättra möjligheterna för ak-
tiebolag som har ett aktiekapital som är 
mindre än 8 000 euro att tillmötesgå höj-
ningskravet och genom detta förbättra sina 
möjligheter att fortsätta med sin verksamhet. 
Målet är också att få mera tid för att utveckla 
bolagslagstiftningen och i synnerhet skatte-
lagstiftningen så att den verksamhet som ett 
ovan avsett aktiebolag driver skall kunna 
fortgå i personbolagsform i enlighet med vad 
som föreskrivs i övergångsstadgandena, om 
aktiekapitalet inte kan höjas. Tidens gång 
minskar dessutom i vilket fall som helst anta-
let bolag som berörs av den retroaktiva höj-
ningen, eftersom en del av bolagen också an-
nars höjer sitt aktiekapital eller upphör med 
sin verksamhet. Under tilläggsperioden är det 
också möjligt att vidta effektiva åtgärder i 
syfte att avlägsna overksamma bolag ur han-
delsregistret och informera verksamma bolag 
om höjningsbehovet. Dessutom kan man un-
der denna period överväga andra åtgärder i 
syfte att sprida ut höjningsanmälningarna på 

en längre tidsperiod och på så sätt utjämna 
handelsregistermyndighetens arbete. En dylik 
metod vore en gradering av avgifterna för re-
gisteranmälningar enligt hur snart bolaget 
anmäler en ökning av aktiekapitalet. 

I syfte att nå dessa mål föreslås att tidsfris-
ten för höjningen förlängs genom en ändring 
av övergångsbestämmelserna i lagen om änd-
ring av lagen om aktiebolag på så sätt att en 
ny tidsfrist bestäms särskilt genom lag. Då 
kan höjningen genomföras i samband med 
den totalreform av lagen om aktiebolag som 
är under beredning. Meningen är att en reger-
ingsproposition med förslag till en totalre-
form av lagen om aktiebolag skall avlåtas till 
riksdagen år 2005. En sådan lösning ger till-
räckligt med tilläggstid och är möjligast klar 
för dem som bedriver företagsverksamhet. 

I förslaget har man också beaktat de änd-
ringar som gjorts i lagen om aktiebolag ge-
nom lag 1094/2000. Påföljden av en för-
summelse att höja aktiekapitalet är således att 
bolaget i stället för att träda i likvidation på 
beslut av domstol, träder i likvidation eller 
avregistreras på beslut av registermyndighe-
ten. Förfarandet kan bedömas utförligare i 
samband med totalreformen av lagen om ak-
tiebolag. Eftersom det inte nödvändigtvis be-
höver föreskrivas särskilt om styrelsens och 
verkställande direktörens skyldigheter i an-
knytning till beslutet om att bolaget skall trä-
da i likvidation eller avregistreras, föreslås 
att detta omnämnande stryks ur övergångsbe-
stämmelserna. 
 
3.  Proposit ionens verkningar 

Den föreslagna ändringen ger de livskrafti-
ga bolag som har ett aktiekapital på mindre 
än 8 000 euro, och inte lyckas höja sitt aktie-
kapital före utgången av övergångsperioden, 
en chans att fortsätta med sin verksamhet, 
och tilläggstid för att skaffa kapital. Detta har 
positiva verkningar för företagandet, syssel-
sättningen och skatteintäkterna. Den före-
slagna förlängningen har inga nämnvärda 
verkningar med tanke på den grå ekonomin 
och den ekonomiska brottsligheten. 

Genom den föreslagna ändringen kan man 
förhindra en sådan anhopning av ärenden vid 
handelsregistret som allvarligt kunde försvå-
ra företagsverksamheten i allmänhet och or-
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saka kostnader för företagen samt i sista hand 
för statsmakten. 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Den 8 oktober 2003 tillsatte justitieministe-
riet en arbetsgrupp för att utreda frågor i an-
slutning till en retroaktiv höjning av aktieka-
pitalet. I arbetsgruppens betänkande (justi-
tieministeriet 2003:12) föreslogs att den ret-
roaktiva höjningen slopas eller att den upp-
skjuts för att genomföras i samband med to-
talreformen av lagen om aktiebolag. Arbets-
gruppen föreslog samtidigt att overksamma 
bolag stryks ur handelsregistret i enlighet 
med vad gällande lag tillåter. Dessutom an-
såg arbetsgruppen att de problem som är för-
knippade med en retroaktiv höjning, bland 
annat att ärendena anhopas vid handelsregist-
ret, kan lindras genom exempelvis en grade-
ring av de avgifter som debiteras för anmäl-
ningar till handelsregistret i enlighet med i ett 
hur tidigt skede anmälan om ökning av ak-
tiekapitalet lämnas in. I en avvikande åsikt 
ansågs att höjningen inte skall slopas och att 
den nuvarande övergångsperioden är tillräck-
lig. 

Arbetsgruppens betänkande har varit på 
remiss hos inrikesministeriet, finansministe-
riet, handels- och industriministeriet, central-
kriminalpolisen, bokföringsnämnden, kon-
kursombudsmannen, patent- och registersty-
relsen, Skattestyrelsen, juridiska fakulteten 
vid Helsingfors universitet, Handelshögsko-
lan vid Tammerfors universitet, handelshög-

skolan i Åbo, Finlands Fackförbunds central-
organisation FFC rf, Industrins och Arbetsgi-
varnas Centralförbund (TT), GRM-revisorer 
rf, Handelns Centralförbund rf, Centralhan-
delskammaren, KHT-yhdistys—Föreningen 
CGR ry, Bokföringsbyråernas förbund, Luot-
tomiehet—Kreditmännen ry, Familjeföreta-
gens förbund rf, Suomen Perimistoimistojen 
Liitto ry, Suomen Asiakastieto Oy, Finlands 
Advokatförbund, Suomen Kihlakunnanvou-
dit ry, Finlands Fastighetsförbund rf, Fin-
lands Kommunförbund, Finlands Juristför-
bund rf, Bankföreningen i Finland rf, Finska 
Försäkringsbolagens Centralförbund rf, Före-
tagarna i Finland rf och Arbetspensionförsäk-
rarna TELA rf. En del av remissinstanserna 
ville slopa den retroaktiva höjningen. Nästan 
alla gav sitt stöd för att höjningen åtminstone 
uppskjuts och genomförs i samband med to-
talreformen av lagen om aktiebolag i enlighet 
med vad som föreslogs i arbetsgruppens be-
tänkande. Bara ett fåtal remissionstanser 
motsatte sig en förlöngning av övergångspe-
rioden. Propositionen har därefter utarbetats 
som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet. 
 
 
5.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av vissa övergångsbestämmelser i en lag om ändring av lagen om aktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3—6 mom. i övergångsbestämmelserna i lagen den 14 februari 1997 om ändring av 

lagen om aktiebolag (145/1997), av dem 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 825/1998, som 
följer: 
 

Allmänna övergångsstadganden 

— — — — — — — — — — — — — —  
3. På ett bolag vars stiftelseurkund har un-

dertecknats innan denna lag har trätt i kraft 
och vars aktiekapital är mindre än 8 000 euro 
när lagen träder i kraft tillämpas det krav på 
minimiaktiekapital som avses i 1 kap. 1 § 
3 mom. sedan en i lag särskilt föreskriven tid 
förflutit. Ett sådant bolag får inte besluta att 
nedsätta sitt aktiekapital, om detta efter ned-
sättningen skulle underskrida 8 000 euro, om 
inte något annat följer av dessa övergångsbe-
stämmelser.  

4. Har ett bolag ett aktiekapital som är 
mindre än 8 000 euro sedan den i lag särskilt 
föreskrivna tid som avses i 3 mom. förflutit, 
skall ett beslut fattas om att bolaget skall trä-
da i likvidation eller avregistreras. Ett beslut 
om att bolaget skall träda i likvidation eller 
avregistreras får likväl inte fattas, om bolaget 
för registrering har anmält ett beslut om ök-
ning av aktiekapitalet till minst 8 000 euro el-

ler ett beslut om ombildande av bolaget till 
öppet bolag eller kommanditbolag eller ett 
beslut om att bolagets verksamhet fortsätts av 
en enskild näringsidkare, och om registre-
ringen inte förvägras. 

5. Genom lag föreskrivs särskilt om ett be-
slut om att bolaget skall träda i likvidation el-
ler avregistreras enligt 4 mom. och om tids-
fristerna för beslutet, samt om ändring av bo-
lagsform enligt 4 mom., om myndighetstill-
stånd som krävs för en sådan ändring och om 
tidpunkten när ändringen av bolagsformen 
träder i kraft.  

6. I stället för en bestämmelse i bolagsord-
ningen som strider mot denna lag skall be-
stämmelserna i denna lag iakttas, om inte nå-
got annat följer av dessa övergångsbestäm-
melser. Ändring av en lagstridig bestämmel-
se i bolagsordningen till lagenlig skall anmä-
las för registrering samtidigt som någon an-
nan ändring av bolagsordningen anmäls för 
registrering, och likväl senast fem år från la-
gens ikraftträdande. En sådan ändring i bo-
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lagsordningen som gäller ett i 3 mom. avsett 
bolags minimiaktiekapital skall likväl anmä-
las för registrering inom den i lag särskilt fö-
reskrivna tid som avses i nämnda moment. 
Registermyndigheten kan förena bolagets 

förpliktelse enligt denna punkt med vite.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

————— 

Helsingfors den 2 april 2004  

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Justitieminister Johannes Koskinen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av vissa övergångsbestämmelser i en lag om ändring av lagen om aktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3—6 mom. i övergångsbestämmelserna i lagen den 14 februari 1997 om ändring av 

lagen om aktiebolag (145/1997), av dem 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 825/1998, som 
följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Allmänna övergångsstadganden 

— — — — — — — — — — — — — —  
3. På ett bolag vars stiftelseurkund har un-

dertecknats innan denna lag har trätt i kraft 
och vars aktiekapital är mindre än 8 000 euro 
när lagen träder i kraft tillämpas det krav på 
minimiaktiekapital som avses i 1 kap. 1 § 3 
mom. sedan sju år förflutit från lagens ikraft-
trädande. Efter att lagen har trätt i kraft får 
ett sådant bolag inte besluta att nedsätta sitt 
aktiekapital, om detta efter nedsättningen 
skulle underskrida 8 000 euro, om inte något 
annat följer av dessa övergångsbestämmelser.  

4. Ett bolag vars aktiekapital är mindre än 8 
000 euro sedan sju år förflutit från denna lags 
ikraftträdande skall träda i likvidation. Beslu-
tet om att bolaget skall träda i likvidation fat-
tas av domstol på anmälan av registermyn-
digheten eller på ansökan av den vars rätt 
kan vara beroende av att bolaget träder i lik-
vidation. Ett beslut om att bolaget skall träda i 
likvidation får likväl inte fattas, om bolaget 
för registrering har anmält ett beslut om ök-
ning av aktiekapitalet till minst 8 000 euro el-
ler ett beslut om ombildande av bolaget till 
öppet bolag eller kommanditbolag eller ett 
beslut om att bolagets verksamhet fortsätts av 
en enskild näringsidkare, och om registre-
ringen inte förvägras.  

— — — — — — — — — — — — — —  
3. På ett bolag vars stiftelseurkund har un-

dertecknats innan denna lag har trätt i kraft 
och vars aktiekapital är mindre än 8 000 euro 
när lagen träder i kraft tillämpas det krav på 
minimiaktiekapital som avses i 1 kap. 1 § 
3 mom. sedan en i lag särskilt föreskriven tid 
förflutit. Ett sådant bolag får inte besluta att 
nedsätta sitt aktiekapital, om detta efter ned-
sättningen skulle underskrida 8 000 euro, om 
inte något annat följer av dessa övergångsbe-
stämmelser.  

4. Har ett bolag ett aktiekapital som är 
mindre än 8 000 euro sedan den i lag särskilt 
föreskrivna tid som avses i 3 mom. förflutit, 
skall ett beslut fattas om att bolaget skall trä-
da i likvidation eller avregistreras. Ett beslut 
om att bolaget skall träda i likvidation eller 
avregistreras får likväl inte fattas, om bolaget 
för registrering har anmält ett beslut om ök-
ning av aktiekapitalet till minst 8 000 euro el-
ler ett beslut om ombildande av bolaget till 
öppet bolag eller kommanditbolag eller ett 
beslut om att bolagets verksamhet fortsätts av 
en enskild näringsidkare, och om registre-
ringen inte förvägras. 
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5. Genom lag stadgas särskilt om ett beslut 
om att bolaget skall träda i likvidation enligt 
4 punkten, om tidsfristerna för beslutet och 
om styrelsens och verkställande direktörens 
skyldigheter i anknytning till beslutet samt 
om ändring av bolagsform enligt 4 punkten, 
om myndighetstillstånd som krävs för en så-
dan ändring och om tidpunkten när ändringen 
av bolagsformen träder i kraft.  

6. I stället för en bestämmelse i bolagsord-
ningen som strider mot denna lag skall stad-
gandena i denna lag iakttas, om inte något 
annat följer av dessa övergångsstadganden. 
Ändring av en lagstridig bestämmelse i bo-
lagsordningen till lagenlig skall anmälas för 
registrering samtidigt som någon annan änd-
ning av bolagsordningen anmäls för registrd-
ning, och likväl senast fem år från lagens 
ikraftträdande. En sådan ändring i bolagsord-
ningen som gäller ett i punkt 3 avsett bolags 
minimiaktiekapital skall likväl anmälas för 
registrering inom sju år. Registednyndigheten 
kan förena bolagets förpliktelse enligt denna 
punkt med vite.  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5. Genom lag föreskrivs särskilt om ett be-
slut om att bolaget skall träda i likvidation el-
ler avregistreras enligt 4 mom. och om tids-
fristerna för beslutet, samt om ändring av bo-
lagsform enligt 4 mom., om myndighetstill-
stånd som krävs för en sådan ändring och om 
tidpunkten när ändringen av bolagsformen 
träder i kraft.  

 
6. I stället för en bestämmelse i bolagsord-

ningen som strider mot denna lag skall be-
stämmelserna i denna lag iakttas, om inte nå-
got annat följer av dessa övergångsbestäm-
melser. Ändring av en lagstridig bestämmelse 
i bolagsordningen till lagenlig skall anmälas 
för registrering samtidigt som någon annan 
ändring av bolagsordningen anmäls för regi-
strering, och likväl senast fem år från lagens 
ikraftträdande. En sådan ändring i bolagsord-
ningen som gäller ett i 3 mom. avsett bolags 
minimiaktiekapital skall likväl anmälas för 
registrering inom den i lag särskilt föreskriv-
na tid som avses i nämnda moment. Regis-
termyndigheten kan förena bolagets förplik-
telse enligt denna punkt med vite.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

——— 
 

 
 
 


