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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 5 kap. 17 § 1 mom., 19 kap. 7 § 1 mom. och

8 § samt 20 kap. 7 § 1 mom. och 8 §, av dem 5 kap. 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag
587/2009, som följer:

5 kap.

Bolagsstämma

17 §

Stämmohandlingar samt framläggande och
sändande av dessa

Beslutsförslagen samt, om bokslutet be-
handlas på stämman, bokslutet, verksamhets-
berättelsen och revisionsberättelsen ska i
minst en veckas tid före stämman hållas till-
gängliga för delägarna på bolagets huvud-
kontor eller webbsidor samt läggas fram på
bolagsstämman. Stämmohandlingarna ska
utan dröjsmål sändas till delägare som ber om
dem, om handlingarna inte kan laddas ner
och skrivas ut från bolagets webbsidor.
— — — — — — — — — — — — —

19 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

7 §

Fusionsbeslut

I de i fusionen deltagande bolagen beslutar
bolagsstämman om fusionen. Styrelsen i det i

fusionen deltagande bolaget ska dock besluta
om dotterbolagsfusion som gäller ett annat
dotterbolag än ett försäkringsbolag, om inte
något annat följer av 16 kap. 9 § 2 mom. i
aktiebolagslagen.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Framläggande och sändande av handlingar
och lämnande av nya uppgifter

Följande handlingar ska under minst en
månad före den bolagsstämma som beslutar
om fusionen och räknat från det meddelande
som avses i 16 kap. 10 § 3 mom. i aktiebo-
lagslagen hållas tillgängliga för delägarna på
de i fusionen deltagande bolagens huvudkon-
tor eller webbsidor samt läggas fram på bo-
lagsstämman:

1) fusionsplanen,
2) varje i fusionen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna,

3) om det från ett i fusionen deltagande
publikt försäkringsaktiebolags senast avslu-
tade räkenskapsperiod har förflutit över sex
månader till det datum då fusionsplanen un-
dertecknades, bokslutet för varje sådant bolag
samt dess verksamhetsberättelse och revi-
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sionsberättelse, vilka ska vara av ett datum
som inte får ligga längre bak i tiden än tre
månader räknat från det datum då fusionspla-
nen undertecknades, eller en sådan delårsrap-
port som avses i 2 kap. 5 § i värdepappers-
marknadslagen för de sex eller nio första
månaderna efter senaste räkenskapsperiod,

4) de beslut om utbetalningar av medel
som varje i fusionen deltagande bolag even-
tuellt har fattat efter bolagets senaste räken-
skapsperiod,

5) varje i fusionen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets
senaste räkenskapsperiod,

6) varje i fusionen deltagande bolags sty-
relses redogörelse för händelser som efter det
senaste bokslutet eller den senaste delårsrap-
porten väsentligt har påverkat bolagets ställ-
ning, samt

7) för varje i fusionen deltagande bolag ett
sådant yttrande om fusionsplanen som avses i
3 § 2 mom.

De handlingar som avses i 1 mom. ska
utan dröjsmål sändas till delägare som ber om
dem, om handlingarna inte kan laddas ner
och skrivas ut från bolagets webbsidor.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska
bolaget underrätta bolagsstämman och de öv-
riga i fusionen deltagande bolagen om sådana
andra händelser som väsentligt påverkar bo-
lagets ställning och som bolaget får känne-
dom om före fusionsbeslutet.

Vid en trepartsfusion ska de i 5 kap. 17 §
2 mom. nämnda handlingarna om en part
som ger fusionsvederlag hållas framlagda.
Om några bokslutshandlingar inte finns, ska
en utredning över den ekonomiska ställ-
ningen under den senast avslutade räken-
skapsperioden eller, i avsaknad av en sådan,
under det senaste kalenderåret samt därefter
hållas framlagda.

20 kap.

Delning av försäkringsaktiebolag

7 §

Delningsbeslut

I det ursprungliga och det övertagande
verksamma försäkringsaktiebolaget beslutar

bolagsstämman om delningen. Det ursprung-
liga bolagets styrelse ska dock besluta om
delningen, om de i delningen deltagande bo-
lagen äger samtliga aktier samt eventuella
optionsrätter och andra särskilda rättigheter
som berättigar till aktier i det ursprungliga
bolaget.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Framläggande och sändande av handlingar
och lämnande av nya uppgifter

Följande handlingar ska under minst en
månad före den bolagsstämma som beslutar
om delningen och räknat från det meddelande
som avses i 17 kap.10 § 3 mom. i aktiebo-
lagslagen hållas tillgängliga för aktieägarna
på de i delningen deltagande bolagens huvud-
kontor eller webbsidor samt läggas fram på
bolagsstämman:

1) delningsplanen,
2) varje i delningen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna,

3) om det från ett i delningen deltagande
publikt försäkringsaktiebolags senast avslu-
tade räkenskapsperiod har förflutit över sex
månader till det datum då delningsplanen un-
dertecknades, bokslutet för varje sådant bolag
samt dess verksamhetsberättelse och revi-
sionsberättelse, vilka ska vara av ett datum
som inte får ligga längre bak i tiden än tre
månader räknat från det datum då delnings-
planen undertecknades, eller en sådan delårs-
rapport som avses i 2 kap. 5 § i värdepap-
persmarknadslagen för de sex eller nio första
månaderna efter senaste räkenskapsperiod,

4) de beslut om utbetalningar av medel
som varje i delningen deltagande bolag even-
tuellt har fattat efter bolagets senaste räken-
skapsperiod,

5) varje i delningen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets
senaste räkenskapsperiod,

6) varje i delningen deltagande styrelses
redogörelse för händelser som efter det se-
naste bokslutet eller den senaste delårsrap-
porten väsentligt har påverkat bolagets ställ-
ning, samt
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7) för varje i delningen deltagande bolag
ett sådant yttrande om delningsplanen som
avses i 3 § 2 mom.

Om samtliga i delningen deltagande bolags
aktieägare ger sitt samtycke eller, vid delning
genom överlåtelse till nybildade bolag, samt-
liga aktier i varje övertagande bolag ges som
delningsvederlag till aktieägarna i det ur-
sprungliga bolaget i förhållande till deras
ägarandelar, tillämpas inte 1 mom. 3 punkten.

De handlingar som avses i 1 mom. ska
utan dröjsmål sändas till aktieägare som ber

om dem, om handlingarna inte kan laddas ner
och skrivas ut från bolagets webbsidor.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska
bolaget underrätta bolagsstämman och de öv-
riga i delningen deltagande bolagen om så-
dana andra händelser som väsentligt påverkar
bolagets ställning och som bolaget får känne-
dom om före delningsbeslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2011.

Helsingfors den 26 augusti 2011
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