
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013

L a g

421/2013

om andelslag

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA PRINCIPER, BILDANDE
AV ANDELSLAG OCH MEDLEMMAR

1 kap.

Tillämpning av lagen och de centrala prin-
ciperna för andelslagens verksamhet

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på andelslag som är
registrerade enligt finsk lag, om inte annat
föreskrivs i denna eller någon annan lag.

2 §

Status som juridisk person och medlemmars
begränsade ansvar

Ett andelslag är en från medlemmarna fri-
stående juridisk person som uppkommer ge-
nom registrering.

Medlemmarna och andra ägare av andelar
och aktier är inte personligen ansvariga för
andelslagets förpliktelser. I stadgarna kan det
dock bestämmas om en medlems skyldighet

att ta flera andelar och aktier så som före-
skrivs i 9 kap. och om medlemmarnas och
andra andelsägares och aktieägares skyldig-
het att betala extra avgifter till andelslaget
och medlemmarnas tillskottsplikt så som fö-
reskrivs i 13 och 14 kap.

3 §

Medlemmarna samt kapitalet och dess be-
ständighet

Antalet medlemmar, antalet andelar och
andelskapitalet varierar.

Andelslaget kan utöver andelskapitalet ha
ett aktiekapital och aktier.

Andelslagets medel får betalas ut endast så
som föreskrivs i denna lag.

4 §

Överlåtelse av medlemskap, andelar och
aktier

Medlemskap får inte överlåtas till någon
annan, om inte annat bestäms i stadgarna.

Den som förvärvar en andel har endast
samma rätt till andelslagets medel som den
som överlåter andelen skulle ha när medlem-
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skapet upphör eller andelen sägs upp, om inte
andelslaget godkänner förvärvaren som med-
lem eller som andelsägare eller om inte annat
bestäms i stadgarna.

En aktie får avyttras och förvärvas utan
begränsningar, om inte annat bestäms i stad-
garna.

5 §

Verksamhetens syfte

Syftet med ett andelslags verksamhet är att
i avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi
eller näringsutövning driva ekonomisk verk-
samhet så att medlemmarna nyttjar andelsla-
gets tjänster eller tjänster som andelslaget
tillhandahåller med hjälp av en dottersam-
manslutning eller på annat sätt. I stadgarna
kan det bestämmas annat om verksamhetens
syfte.

6 §

Majoritetsprincipen

Medlemmarna utövar sin beslutanderätt på
andelsstämman. Besluten fattas med enkel
majoritet av de avgivna rösterna, om inte
något annat föreskrivs i denna lag eller be-
stäms i stadgarna. I stadgarna kan det be-
stämmas att medlemmarnas beslutanderätt
utövas av fullmäktige.

7 §

Likställighet

Alla medlemmar har lika rättigheter i an-
delslaget, om inte annat föreskrivs i denna
lag eller bestäms i stadgarna. Alla andelar
och aktier medför lika rättigheter i andelsla-
get, om inte annat föreskrivs i denna lag eller
bestäms i stadgarna. Andelsstämman, full-
mäktige, styrelsen, verkställande direktören
eller förvaltningsrådet får inte fatta beslut
eller vidta någon annan åtgärd som skulle
kunna ge en medlem eller någon annan en
otillbörlig fördel till nackdel för andelslaget,
en annan medlem, en andelsägare eller en
aktieägare.

8 §

Ledningens uppgift

Andelslagets ledning ska omsorgsfullt
främja andelslagets intressen.

9 §

Bestämmelsernas dispositiva karaktär

Medlemmarna kan bestämma om andelsla-
gets verksamhet i stadgarna. Stadgarna får
inte innehålla bestämmelser som strider mot
tvingande bestämmelser i denna eller någon
annan lag.

2 kap.

Bildande av andelslag

Allmänna bestämmelser

1 §

Avtal om andelslagsbildning

För bildandet av ett andelslag ska det upp-
rättas ett skriftligt avtal om andelslagsbild-
ning som undertecknas av samtliga medlem-
mar. Om andelar eller aktier dessutom emit-
teras till andra än medlemmar, ska också de
som tecknar sådana andelar och aktier under-
teckna avtalet.

Genom att underteckna avtalet om an-
delslagsbildning tecknar en medlem det antal
andelar som framgår av avtalet. Teckningen
kan inte återtas efter det att samtliga andelar
är tecknade, om inte annat avtalas. Detsamma
gäller teckning av aktier och aktietecknare.

Ledningsmedlemmarnas och revisorernas
mandattid och uppgifter börjar när avtalet om
andelslagsbildning har undertecknats.

2 §

Innehållet i avtalet om andelslagsbildning

Följande uppgifter ska alltid ingå i avtalet
om andelslagsbildning:

1) datum för avtalet,
2) alla stiftande medlemmar och de andelar

som var och en tecknar,
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3) det belopp som ska betalas till andelsla-
get för varje andel (teckningspris),

4) när andelen ska betalas, och
5) andelslagets styrelseledamöter.
De stadgar som avses i 3 § ska tas in i eller

fogas till avtalet om andelslagsbildning. Rä-
kenskapsperioden ska anges i avtalet eller
stadgarna.

Andelslagets verkställande direktör, leda-
möter i förvaltningsrådet, revisorer och verk-
samhetsgranskare ska nämnas i avtalet om
andelslagsbildning, om andelslaget har ett så-
dant organ. Om också aktier emitteras, ska
dessutom de uppgifter som avses i 1 mom.
nämnas i fråga om aktierna och aktieteck-
narna. Ordföranden för styrelsen och ordfö-
randen för förvaltningsrådet kan utses i avta-
let om andelslagsbildning.

3 §

Stadgar

Följande uppgifter ska alltid ingå i stad-
garna:

1) andelslagets firma,
2) den kommun i Finland som är andelsla-

gets hemort, och
3) andelslagets verksamhetsområde.
Om andelslaget har för avsikt att använda

sin firma på två eller flera språk, ska varje
språkform nämnas i stadgarna.

I 5 kap. föreskrivs om ändring av stad-
garna.

Bestämmelser om standardstadgar för an-
delslag får utfärdas genom förordning av jus-
titieministeriet.

4 §

Teckningspris

Teckningspriset för en andel ska tas upp i
andelskapitalet, om det inte enligt avtalet om
andelslagsbildning eller stadgarna delvis ska
avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapi-
tal eller om inte annat föreskrivs i bokfö-
ringslagen (1336/1997).

Teckningspriset för en aktie ska tas upp i
aktiekapitalet, om det inte enligt avtalet om
andelslagsbildning eller stadgarna delvis ska
avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapi-

tal eller om inte annat föreskrivs i bokfö-
ringslagen.

Andelslaget får inte avyttra eller pantsätta
sina teckningsfordringar. Om andelslaget för-
sätts i konkurs hör sådana fordringar till kon-
kursboet.

Teckningspriset kan kvittas mot en fordran
på andelslaget endast med samtycke av an-
delslagets styrelse, om inte annat bestäms i
avtalet om andelslagsbildning.

5 §

Betalning av andelar och aktier

Teckningspriset för en andel och aktie ska
betalas till andelslaget inom utsatt tid i en
eller flera poster på det sätt som bestäms i
avtalet om andelslagsbildning.

När teckningspriset för en aktie ska betalas
i pengar ska det betalas på andelslagets konto
i en inlåningsbank i Finland eller i ett sådant
utländskt kreditinstituts filial i Finland som
har rätt att ta emot insättningar eller på ett
motsvarande konto i utlandet.

6 §

Apport

Om teckningspriset helt eller delvis betalas
med annan egendom än pengar (apportegen-
dom), ska egendomen vid överlåtelsetidpunk-
ten vara av sådant ekonomiskt värde för an-
delslaget som åtminstone motsvarar betal-
ningen. Ett åtagande att utföra arbete eller en
tjänst får inte jämställas med apportegendom.

Det ska framgå av avtalet om andelslags-
bildning huruvida teckningspriset kan betalas
med apportegendom. Avtalet ska dessutom
innehålla en redogörelse där apportegendo-
men och dess värde som betalning specifice-
ras samt där det anges vilka omständigheter
som påverkar värderingen och vilka värde-
ringsmetoder som tillämpas. Om bestämmel-
serna i detta moment inte har iakttagits, är
tecknaren skyldig att visa att egendomen för
andelslaget var av sådant ekonomiskt värde
som motsvarade betalningen. Bristande be-
lopp ska betalas till andelslaget i pengar.

Om teckningspriset betalas i pengar under
förutsättning att andelslaget mot vederlag för-
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värvar egendom, ska det som föreskrivs om
betalning med apportegendom på motsva-
rande sätt tillämpas på förvärvet.

7 §

Följderna av dröjsmål med betalning av
andelar och aktier

Styrelsen kan konstatera att rätten till en
annan andel eller aktie än en sådan som avses
i 9 kap. 1 § 1 eller 2 mom. är förverkad, om
teckningspriset och eventuell dröjsmålsränta
inte har betalats efter det att de har förfallit
till betalning och styrelsen inte har beviljat
tecknaren förlängd betalningstid. Styrelsen
får i så fall ge teckningsrätten till någon
annan.

Den vars rätt till en aktie enligt 1 mom. har
konstaterats förverkad är skyldig att i ersätt-
ning till andelslaget utöver eventuella indriv-
ningskostnader betala en tiondel av aktiens
teckningspris.

Registrering och dess rättsverkningar

8 §

Registrering av andelslaget

Ett andelslag ska anmälas för registrering
inom tre månader efter det att avtalet om
andelslagsbildning undertecknats. I annat fall
förfaller bildandet av andelslaget. Närmare
bestämmelser om registreringen finns i han-
delsregisterlagen (129/1979).

Andelar och andelskapital registreras inte.
Aktier och aktiekapital ska registreras. En-
dast aktier som är till fullo betalda får anmä-
las för registrering.

Andelslaget kan registreras när följande
har lämnats till registermyndigheten:

1) en försäkran från andelslagets styrelse-
ledamöter och verkställande direktör om att
bestämmelserna i denna lag har iakttagits när
andelslaget bildades, och

2) om aktier och aktiekapital registreras,
ett av andelslagets revisorer utfärdat intyg
över att bestämmelserna i denna lag om be-
talning av aktier har iakttagits; om andelsla-
get inte enligt lag eller stadgarna är skyldigt
att välja en revisor, ska en annan redogörelse
över betalningen av aktier lämnas.

Om en aktie har betalats med apportegen-
dom ska det till registeranmälan dessutom
alltid fogas ett revisorsyttrande om den redo-
görelse som avses i 6 § 2 mom. och om
huruvida egendomen hade minst ett sådant
ekonomiskt värde som motsvarade betal-
ningen.

9 §

Registreringens rättsverkningar

Andelslaget uppkommer genom registre-
ringen. Förpliktelser orsakade av en åtgärd
som har vidtagits efter undertecknandet av
avtalet om andelslagsbildning eller av en i
avtalet angiven åtgärd som har vidtagits
högst ett år före undertecknandet övergår ge-
nom registreringen på andelslaget.

Efter registreringen kan medlemmar och
de som tecknar en andel eller aktie i andelsla-
get inte som grund för befrielse från att betala
andelen eller aktien åberopa att ett villkor i
samband med bildandet av andelslaget inte
har uppfyllts.

10 §

Åtgärder före registreringen

Före registreringen kan andelslaget inte
förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter
och inte heller uppträda som part i en dom-
stol eller hos någon annan myndighet.

De som deltagit i eller beslutat om en
åtgärd som på andelslagets vägnar vidtagits
före registreringen är solidariskt ansvariga för
åtgärden. Genom registreringen övergår an-
svaret på andelslaget i de situationer som
avses i 9 § 1 mom.

Styrelsen och verkställande direktören kan
utan personligt ansvar föra talan i ärenden
som gäller bildandet av andelslaget och vidta
åtgärder för att kräva in betalning för andelar
och aktier.

11 §

Rättshandlingar med ett oregistrerat
andelslag

En avtalspart som visste att andelslaget var
oregistrerat kan, om inte annat avtalats, från-
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träda sitt avtal med andelslaget, om register-
anmälan om bildande av andelslaget inte har
gjorts inom den tid som anges i 8 § 1 mom.
eller om registrering har vägrats. En avtals-
part som inte visste att andelslaget var ore-
gistrerat kan frånträda avtalet till dess att
andelslaget har registrerats.

12 §

Andelslagsbildningen förfaller

Andelslagsbildningen förfaller om inte an-
delslaget har anmälts för registrering inom
den tid som anges i 8 § 1 mom. eller om
registrering vägras.

Om andelslagsbildningen förfaller, är sty-
relsen och verkställande direktören solida-
riskt ansvariga för att det belopp som har
betalats för andelar och aktier samt avkast-
ningen på beloppet återbetalas. Från det be-
lopp som ska återbetalas får sedvanliga kost-
nader för åtgärder som avses i 10 § 3 mom.
dras av.

3 kap.

Medlemmar

1 §

Ansökan om medlemskap och medlemskapets
början

Medlemskap i ett andelslag söks skriftligen
hos styrelsen. Styrelsen beslutar om godkän-
nande av en ansökan eller om förfarandet vid
godkännande och villkoren för godkännande.
I stadgarna kan det bestämmas att beslut om
godkännande av en ansökan fattas av andels-
stämman eller förvaltningsrådet.

Andelslagets stadgar får innehålla bestäm-
melser om rätten att bli medlem.

Medlemskapet i ett andelslag börjar när
ansökan har godkänts, om inte annat bestäms
i stadgarna.

Om förvärvaren av en andel godkänns som
medlem i enlighet med detta moment, får
förvärvaren de på denna lag och stadgarna
grundade ekonomiska förmåner och skyldig-
heter som överlåtaren skulle ha haft om den-
nes medlemskap hade fortgått. Förvärvaren
ska ansöka om medlemskap i andelslaget

inom sex månader från förvärvet eller, om
förvärvet grundar sig på arvskifte eller avvitt-
ring efter en avliden medlem, inom ett år från
dödsdagen. I stadgarna kan det bestämmas
om någon annan tidsfrist. Detta moment ska
också tillämpas på en förvärvare som är med-
lem i andelslaget, om inte annat bestäms i
stadgarna.

Bestämmelser om skyldigheten att ta ande-
lar och aktier finns i 9 kap. Bestämmelser om
det teckningspris som ska betalas till an-
delslaget för andelen och aktien finns i 2 och
4 kap. och bestämmelser om medlemsför-
teckningen i 4 kap.

2 §

Avgång

En medlem har rätt att avgå ur andelslaget
genom en skriftlig anmälan till andelslaget på
det sätt som föreskrivs i 26 kap. 10 § 1 mom.
Stadgarna får också ange andra sätt på vilka
andelslaget anses ha tagit emot en anmälan
om avgång, och styrelsen kan dessutom utse
någon att ta emot anmälningarna.

I stadgarna kan det bestämmas att en med-
lem får avgå först efter en viss tid från med-
lemskapets början. Denna tid får vara högst
tre år.

Bestämmelser om en medlems extra rätt att
avgå ur andelslaget finns i 5 kap. 35 §.

3 §

Uteslutning

En medlem kan uteslutas ur andelslaget,
om medlemmen har åsidosatt de skyldigheter
som följer av medlemskapet. I stadgarna kan
det bestämmas också om andra uteslutnings-
grunder.

En medlem ska ges ett skriftligt medde-
lande om uteslutningsgrunden och om det
beslutsfattande organet i andelslaget minst en
månad innan beslutet om uteslutning fattas.
Meddelandet ska tillställas medlemmen un-
der den adress som antecknats i medlemsför-
teckningen eller som andelslaget annars kän-
ner till.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen
eller det organ i andelslaget som enligt stad-
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garna beslutar om antagning av medlemmar.
I stadgarna kan det bestämmas att beslut om
uteslutning av en medlem fattas av ett annat
organ i andelslaget än det som beslutar om
antagning av medlemmar.

Om en medlem utesluts på något annat sätt
än genom beslut av andelsstämman, har med-
lemmen rätt att kräva att ärendet hänskjuts till
andelsstämman. Det skriftliga kravet om hän-
skjutande ska delges andelslaget på det sätt
som föreskrivs i 26 kap. 10 § 1 mom. inom
en månad från det att beslutet om uteslutning
har meddelats den uteslutna medlemmen un-
der den adress som antecknats i medlemsför-
teckningen eller som andelslaget annars kän-
ner till. Det organ i andelslaget som fattat
beslutet om uteslutning har rätt att också på
eget initiativ hänskjuta ärendet till andels-
stämman.

Den som uteslutits får klandra andelsstäm-
mans beslut om uteslutning vid domstol.
Klander av ett beslut om uteslutning ska dock
föras till skiljemän för avgörande, om det i
andelslagets stadgar sägs att tvister mellan
andelslaget och medlemmarna ska lösas på
det sätt som avses i 26 kap 3 §. På käromålet
tillämpas bestämmelserna i 24 kap. 1 och 2 §.

Om det i ett lagakraftvunnet beslut av en
domstol eller ett beslut av en skiljedomstol
konstateras att andelsstämmans beslut om
uteslutning är ogiltigt, har den som olagligt
uteslutits rätt att av andelslaget få ersättning
för förlorade medlemsförmåner.

4 §

När medlemskap upphör

En medlem har avgått ur andelslaget när
andelslaget har tagit emot avgångsanmälan,
om inte avgångsrätten enligt stadgarna har
skjutits upp på det sätt som anges i 2 §
2 mom.

En medlem är utesluten ur andelslaget när
andelsstämman har beslutat om uteslutning.
Om något annat organ i andelslaget har fattat
beslutet, och den som uteslutits inte har krävt
att ärendet hänskjuts till andelsstämman, trä-
der uteslutningen i kraft när det förflutit en
månad från det att beslutet om uteslutning
delgavs den uteslutna.

I stadgarna kan det bestämmas att den rätt

till andelslagets överskott och andra till-
gångar och den rätt att nyttja andelslagets
tjänster som medlemskapet medför fortsätter
trots att medlemskapet upphört till dess att
andelen har återbetalats till den före detta
medlemmen.

När medlemskapet upphör, upphör också
rättten till en andel och andelen återbetalas på
det sätt som anges i 17 kap., om det inte
bestäms i stadgarna att också andra än med-
lemmar kan äga andelar. Bestämmelser om
minskning av andelskapitalet finns i 18 kap.
och om förvärv och inlösen av egna andelar i
19 kap.

5 §

En avliden medlems rättsinnehavare

En avliden medlems rättsinnehavare får
tillsammans utöva den avlidnes rättigheter i
andelslaget i ett års tid från dödsdagen eller
tills en rättsinnehavare före det har blivit
medlem i andelslaget, om inte annat bestäms
i stadgarna. Rättsinnehavarna får utöva rättig-
heterna endast genom en gemensam företrä-
dare.

4 kap.

Andelar, andelskapital, aktier och
aktiekapital

Allmänna bestämmelser

1 §

Andelar och aktier av samma och olika slag
samt uppsägning av andel

Alla andelar medför lika rätt i andelslaget.
I stadgarna kan det bestämmas att det i an-
delslaget finns eller kan finnas andelar som
medför olika rättigheter eller skyldigheter.
Olikheterna mellan andelarna ska då framgå
av stadgarna.

Alla aktier medför lika rätt i andelslaget. I
stadgarna kan det dock bestämmas att det i
andelslaget finns eller kan finnas aktier som
medför olika rättigheter eller skyldigheter.
Olikheterna mellan aktierna ska då framgå av
stadgarna.

Stadgarna får ange villkor och förfarande
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för omvandling av andelar och aktier till an-
delar och aktier av annat slag (omvandlings-
klausul). Omvandling av aktier ska utan
dröjsmål anmälas för registrering. Omvand-
lingen träder i kraft när anmälan har registre-
rats.

En andelsägare har rätt att säga upp andra
andelar än de som avses i 9 kap. 1 § 1 och
2 mom. Bestämmelser om uppsägningstiden
kan tas in i stadgarna. På anmälan om upp-
sägning och upphörande av andelsinnehav
tillämpas annars vad som i 3 kap. 2 och 4 §
föreskrivs om anmälan om avgång och när
medlemskap upphör.

Bestämmelser om uteslutning av medlem
finns i 3 kap., om återbetalning av andel när
medlemskapet upphör i 17 kap., om minsk-
ning av andelskapitalet i 18 kap. och om
förvärv och inlösen av egna andelar i 19 kap.

2 §

Utövande av andels- och aktierättigheter

En förvärvare av en andel eller aktie får
inte utöva de rättigheter som en andelsägare
eller aktieägare har i andelslaget förrän för-
värvaren har införts som medlem eller ny
andelsägare eller aktieägare i medlems- och
ägarförteckningen eller hos andelslaget har
anmält och tillförlitligt redogjort för sitt för-
värv. Detta gäller dock inte sådana på andelar
eller aktier grundade rätttigheter som utövas
genom uppvisande eller avyttring av andels-
brev, aktiebrev, kuponger eller andra sär-
skilda bevis som har utfärdats av andelslaget.
På andelar som har anslutits till värdeandels-
systemet tillämpas 15 kap. 2 §.

Om en andel eller aktie har flera ägare kan
dessa utöva ägarrättigheter i andelslaget en-
dast genom en gemensam företrädare.

En andel och aktie som tillhör andelslaget
självt medför inga rättigheter i andelslaget.

3 §

Röstvärde

Andelar och aktier medför inte någon röst-
rätt på andelsstämman.

Det kan dock bestämmas i stadgarna att en
medlems röstetal i samtliga eller vissa av de

ärenden som behandlas på andelsstämman
räknas utifrån andels- och aktieinnehavet på
det sätt som anges i 5 kap. 13 §. En sådan
bestämmelse kan i fråga om ett visst ärende
som ska behandlas på andelsstämman avse
alla eller en del av andelslagets andelar eller
aktier.

Bestämmelser om det understöd av an-
delsägarna och aktieägarna som krävs för
andelsstämmobeslut i vissa ärenden finns i 5
kap. 32 §. I stadgarna kan det dessutom be-
stämmas att det för beslut också i andra ären-
den som behandlas på andelsstämman krävs
att andelsägarna eller aktieägarna biträder
det. En sådan bestämmelse kan i fråga om ett
visst ärende som ska behandlas på andels-
stämman avse alla eller en del av andelarna
eller aktierna.

4 §

Bokföringsmässigt motvärde och nominellt
belopp

I 2 kap. 4 § och 9 kap. 7 § föreskrivs om
det belopp (bokföringsmässigt motvärde) till
vilket en andel och aktie ska tas upp i andels-
kapitalet eller aktiekapitalet vid andelslags-
bildning och emission av nya andelar och
aktier. Andelar och aktier kan ha olika bokfö-
ringsmässiga motvärden.

I stadgarna kan det bestämmas ett nomi-
nellt belopp för andelslagets andelar och ak-
tier.

Om ett nominellt belopp (insats) har be-
stämts för andelslagets andelar, ska minst det
nominella beloppet för varje andel tas upp i
andelskapitalet. På motsvarande sätt ska an-
delskapitalet vid emission av nya andelar
ökas med minst de emitterade andelarnas no-
minella belopp.

Om ett nominellt belopp har bestämts för
andelslagets aktier, ska minst det nominella
beloppet för varje emitterad aktie tas upp i
aktiekapitalet när andelslaget bildas. Vid ak-
tieemission av nya aktier eller vid emission
av nya aktier på grund av optionsrätter ska
aktiekapitalet på motsvarande sätt samtidigt
ökas med minst de emitterade aktiernas no-
minella belopp. Aktiekapitalet får inte mins-
kas så att det understiger aktiernas samman-
lagda nominella belopp.
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5 §

Stadgebestämmelser om omsättning av
andelar och aktier

Avvikelse från 1 kap. 4 § vid avyttring och
förvärv av andelar får tillåtas i stadgarna.

Rätten att avyttra och förvärva aktier får i
stadgarna begränsas endast i enlighet med
6 och 7 §.

6 §

Inlösenklausul

I stadgarna kan det bestämmas att en ak-
tieägare, andelslaget eller någon annan har
rätt att lösa in en aktie som från en annan
ägare än andelslaget övergår till någon annan.
Inlösenklausulen ska ange vilka som har lös-
ningsrätt och hur företrädesrätten mellan flera
som har lösningsrätt bestäms.

Om inte något annat bestäms i stadgarna
ska följande iakttas vid inlösen:

1) lösningsrätten gäller alla slags förvärv,
2) alla aktier som är föremål för samma

förvärv ska lösas in,
3) lösenbeloppet är aktiens gängse pris,

som i avsaknad av annan utredning anses
vara det avtalade priset vid ett förvärv mot
vederlag,

4) styrelsen ska skriftligen eller på det sätt
som kallelse till andelsstämma utfärdas, inom
en månad efter att ha underrättats om aktieö-
vergången, underrätta de lösningsberättigade
om övergången,

5) lösningsanspråket ska riktas till an-
delslaget eller, om andelslaget utnyttjar sin
lösningsrätt, till aktieförvärvaren inom två
månader från det att styrelsen har underrättats
om aktieövergången, och

6) lösenbeloppet ska betalas inom en må-
nad från utgången av den tidsfrist som nämns
i 5 punkten eller, om lösenbeloppet inte är
fast bestämt, från det att lösenbeloppet fast-
ställdes.

De tidsfrister som avses i 2 mom.
4—6 punkten kan inte förlängas i stadgarna.

Innan det har framgått om lösningsrätten
utnyttjas har den som en aktie har övergått
till inte någon annan på aktien grundad rätt i
andelslaget än rätt vid utbetalning av an-

delslagets medel och företrädesrätt vid aktie-
emission. De av aktieemission följande rät-
tigheterna och skyldigheterna övergår till den
som utnyttjar sin lösningsrätt.

Andelslaget kan lösa in aktier endast med
utdelningsbara medel. På beslut om inlösen
som fattas i andelslaget tillämpas 19 kap.
10 § 2 mom.

7 §

Samtyckesklausul

I stadgarna kan det bestämmas att an-
delslagets samtycke krävs för aktieförvärv
genom överlåtelse. En sådan bestämmelse
gäller dock inte aktier som har förvärvats på
exekutiv auktion eller ur ett konkursbo.

Styrelsen beslutar om samtycke, om inte
något annat bestäms i stadgarna. Stadgarna
får innehålla bestämmelser om förutsättning-
arna för samtycke. Om flera aktier har förvär-
vats på en gång ska samtyckesfrågan avgöras
på samma sätt beträffande alla dessa aktier,
om inte något annat bestäms i stadgarna.

Om sökanden inte skriftligen har underrät-
tats om samtyckesbeslutet inom två månader
från det att ansökan kom in till andelslaget
eller inom en kortare tid som anges i stad-
garna, anses samtycke ha getts.

Innan samtycke getts har förvärvaren inte
någon annan på aktien grundad rätt i an-
delslaget än rätt vid utbetalning av andelsla-
gets medel och företrädesrätt vid aktieemis-
sion. En aktie som har förvärvats med stöd av
företrädesrätt ger inte utan andelslagets sam-
tycke bättre rätt än vad som nämnts ovan.

Andelsbrev, aktiebrev och andra bevis över
andels- och aktierättigheter

8 §

Utfärdande av andelsbrev och aktiebrev

Styrelsen kan utfärda andelsbrev över an-
delslagets andelar, om förvärvaren enligt
stadgarna har rätt att bli andelsägare och an-
delarna inte har anslutits till värdeandelssys-
temet. Andelsbrev får dock inte utfärdas för-
rän stadgebestämmelserna om andelen har
registrerats och andelens teckningspris till
fullo är betalt. Andelsbrev får utfärdas endast
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till andelsägare som är införda i medlems-
och ägarförteckningen.

Styrelsen kan utfärda aktiebrev över an-
delslagets aktier, om aktierna inte har anslu-
tits till värdeandelssystemet. Aktiebrev får
dock inte utfärdas förrän andelslaget och ak-
tierna har registrerats. Aktiebrev får utfärdas
endast till aktieägare som är införda i aktie-
boken.

Under de förutsättningar som nämns i
1 och 2 mom. är styrelsen skyldig att på
begäran av en andelsägare eller aktieägare
utfärda andelsbrev eller aktiebrev över den-
nes andelar eller aktier. På begäran ska sty-
relsen dessutom, mot ersättande av andelsla-
gets kostnader, dela upp, lägga samman eller
på annat sätt byta ut andelsbrev och aktiebrev
om det är fråga om andelar eller aktier av
samma slag.

9 §

Innehållet i andelsbrev och aktiebrev

Andelsbrev och aktiebrev kan ställas en-
dast till viss person.

Både andelsbrev och aktiebrev ska ange
1) andelslagets firma samt företags- och

organisationsnummer,
2) andelarnas eller aktiernas ordningsnum-

mer eller antal, andelsbrevets eller aktiebre-
vets ordningsnummer och namnet på den
som äger andelen eller aktien,

3) slaget av andelar eller aktier, om an-
delslaget när andelsbrevet eller aktiebrevet
utfärdas kan ha andelar och aktier av olika
slag, och

4) skyldigheten att ta flera andelar, skyl-
digheten att betala extra avgifter till andelsla-
get och medlemmars tillskottsplikt enligt
1 kap. 2 § 2 mom., en omvandlingsklausul
enligt 1 § 3 mom. i detta kapitel, en inlösen-
klausul, en samtyckesklausul och någon an-
nan begränsning av avyttring eller förvärv
enligt 5—7 § och ett förvärvs- eller inlösen-
villkor enligt 19 kap. 10 §, om det bestäms
om sådana i stadgarna.

Ett andelsbrev och aktiebrev ska dateras
och undertecknas av styrelsen eller av en
person som styrelsen har bemyndigat. Namn-
teckningen får återges genom tryckning eller
på något annat jämförbart sätt.

10 §

Anteckningar på andelsbrev och aktiebrev i
vissa fall

Andelsbrev och aktiebrev ska utan dröjs-
mål förses med en anteckning när

1) en andel eller aktie har förklarats ogil-
tig,

2) medel utbetalas eller andelar eller aktier
lämnas ut mot uppvisande av andelsbrev eller
aktiebrev, eller

3) ett bevis som avses i 11 § 2 mom.
utfärdas mot uppvisande av andelsbrev eller
aktiebrev.

Om ett andelsbrev utfärdas i stället för ett
andelsbrev som ska dödas, ska detta anges i
andelsbrevet. Detsamma gäller aktiebrev.

11 §

Andra bevis över andels- och aktierättigheter

Innan ett andelsbrev eller aktiebrev utfär-
das kan andelslaget utfärda ett bevis som
gäller rätt till en eller flera andelar eller aktier
och som innehåller ett villkor att andelsbrev
eller aktiebrev utfärdas endast mot återläm-
nande av beviset (interimsbevis). På beviset
ska på begäran de betalningar antecknas som
har gjorts för en andel eller aktie. På beviset
tillämpas i övrigt vad som i 9 § föreskrivs om
andelsbrev och aktiebrev.

Andelslaget kan utfärda ett bevis över
teckningsrätt vid emission av nya andelar
eller aktieemission (andels- eller aktieemissi-
onsbevis) eller över optionsrätt (optionsbevis)
eller ett bevis som avser någon annan mot-
svarande rätt och innehåller ett villkor att
rättigheten kan utövas endast mot återläm-
nande av beviset. Beviset ska ange villkoren
för teckning av andelar eller aktier eller för
utnyttjande av annan rätt. På undertecknande
av beviset tillämpas vad som i 9 § 3 mom.
föreskrivs om undertecknande av andelsbrev
och aktiebrev.

Andels- eller aktieemission eller utbetal-
ning av medel kan verkställas också med
användning av kuponger som hör till andels-
breven och aktiebreven. Vid användning av
kuponger utfärdas inga bevis över rätten att
teckna nya andelar eller aktieemissionsbevis.
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12 §

Tillämpning av lagen om skuldebrev på an-
delsbrev, aktiebrev och andra bevis

Om ett andelsbrev, ett aktiebrev, ett inte-
rimsbevis eller ett sådant i 11 § 2 mom. av-
sett bevis som ställts till viss man avyttras
eller pantsätts, ska på motsvarande sätt til-
lämpas vad som i 13, 14 och 22 § i lagen om
skuldebrev (622/1947) föreskrivs om skulde-
brev ställt till viss man eller order. Då ska
den som innehar ett andelsbrev, aktiebrev
eller interimsbevis och som enligt andelsla-
gets anteckning på andelsbrevet, aktiebrevet
eller interimsbeviset är införd i medlems- och
ägarförteckningen såsom medlem eller annan
andelsägare eller aktieägare jämställas med
den som enligt 13 § 2 mom. i lagen om
skuldebrev förutsätts ha den rätt som skulde-
brevet utvisar. Vad som i 13, 14 och 22 § i
lagen om skuldebrev föreskrivs om inneha-
varskuldebrev ska tillämpas på sådana i 11 §
2 mom. i detta kapitel avsedda bevis som inte
har ställts till viss man.

På ett bevis som berättigar till en andel och
på en emissionskupong ska vad som i 13,
14 och 22 § i lagen om skuldebrev föreskrivs
om innehavarskuldebrev tillämpas efter det
att beslut om emission av nya andelar eller
aktier har fattats. Om beviset har förvärvats
tillsammans med ett andelsbrev eller aktie-
brev, har förvärvaren dock inte bättre rätt till
beviset än till andelsbrevet eller aktiebrevet.
Om det bevis som berättigar till en andel har
avyttrats separat från andelsbrevet eller aktie-
brevet innan beslutet om emission av andelar
eller aktier har fattats, ska 14 § i lagen om
skuldebrev inte tillämpas.

På bevis som berättigar till utdelning av
medel tillämpas vad som i 24 och 25 § i
lagen om skuldebrev föreskrivs om utdel-
ningskuponger.

13 §

Andelslagets tvångsmedel

Om ett andelsbrev eller aktiebrev enligt
denna lag ska förses med en påskrift, kan
andelslaget till dess att andelsbrevet eller ak-
tiebrevet uppvisas i detta syfte förvägra rätts-

innehavaren den på en andel eller aktie grun-
dade rätten att få medel ur andelslaget och
rätten att få andelar och aktier. Detta gäller
också i det fall att ett andelsbrev eller aktie-
brev ska bytas ut till följd av en sådan om-
vandling av en andel eller aktie som avses i
1 § 3 mom.

14 §

Medlems- och ägarförteckning

Styrelsen ska föra en alfabetisk förteckning
över andelslagets medlemmar (medlemsför-
teckning). Om också andra än medlemmar
äger andelar och aktier, ska dessa ägare an-
tecknas i en förteckning (medlems- och ägar-
förteckning). I förteckningen antecknas namn
och adress på medlemmar och andra andelsä-
gare och aktieägare, den dag då medlemska-
pet började och hur många andelar och aktier,
specificerade enligt andelsslag och aktieslag,
som innehavet omfattar. Eventuella andra
skillnader i de rätttigheter och skyldigheter
som andelarna och aktierna medför ska också
framgå av förteckningen. Om något andels-
brev eller aktiebrev inte har utfärdats över en
andel eller aktie, ska till andelslaget anmäld
panträtt eller annan rätt som belastar andelen
eller aktien dessutom antecknas i förteck-
ningen.

Förteckning ska föras över andelslagets ti-
digare medlemmar tills andelslaget har åter-
betalat andelen så som föreskrivs i 17 kap.
Om det i stadgarna föreskrivs om tillskotts-
plikt i enlighet med 14 kap., får en tidigare
medlem avföras ur förteckningen när hans
eller hennes tillskottsplikt har upphört. För-
teckningen kan ingå i medlems- och ägarför-
teckningen eller föras på något annat tillför-
litligt sätt. I förteckningen antecknas utöver
de uppgifter som anges i 1 mom. också den
dag då medlemskapet har upphört.

Förteckningarna ska upprättas utan dröjs-
mål efter det att andelslaget har bildats. De
ska föras på ett tillförlitligt sätt.

15 §

Införande av medlemskap och förvärv i med-
lems- och ägarförteckningen

Av förvärvaren anmälda andels- och aktie-
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förvärv och andra till andelslaget anmälda
förändringar i förhållanden som framgår av
medlems- och ägarförteckningen ska utan
dröjsmål antecknas i förteckningen. Innan an-
teckningen görs ska det läggas fram en till-
förlitlig utredning om förvärvet och om att
överlåtelseskatten är betald. Anteckningen
ska dateras. Om andelslagets samtycke krävs
för avyttring eller förvärv av en andel, om en
medlem har lösningsrätt, om en aktie är före-
mål för lösningsrätt enligt 6 § eller om sam-
tycke enligt 7 § krävs för aktieförvärv, får
någon anteckning dock inte göras förrän det
har blivit klart att samtycke har getts eller att
lösningsrätten inte har utövats.

Om det har utfärdats ett andelsbrev över en
andel eller ett aktiebrev över en aktie och om
den senaste överlåtelsen av andelen eller ak-
tien har antecknats in blanco på andelsbrevet,
aktiebrevet eller interimsbeviset, ska den nya
andelsägarens eller aktieägarens namn skri-
vas in i brevet eller beviset innan förvärvet
antecknas i förteckningarna. På andelsbrev,
aktiebrev eller interimsbevis som visas upp
för andelslaget ska det antecknas ett intyg om
införandet i medlems- och ägarförteckningen
och datum då detta skett.

Om andelslaget har endast en medlem ska
medlemmen och dennes andels- och aktiein-
nehav utan dröjsmål anmälas för införande i
förteckningen, dock senast två månader efter
förvärvet.

16 §

Medlems- och ägarförteckningens
offentlighet

Uppgifter i medlems- och ägarförteck-
ningen och i förteckningen över tidigare
medlemmar om medlemmars och andra an-
delsägares och aktieägares namn och dagen
då medlemskapet börjat och upphört ska hål-
las tillgängliga för var och en på andelslagets
huvudkontor.

Medlemmar, andelsägare, aktieägare, bor-
genärer och andra som visar att deras fördel
kräver det har rätt att se också andra uppgif-
ter som antecknats i förteckningarna.

Var och en har rätt att mot ersättande av
andelslagets kostnader få kopior av förteck-
ningen eller delar av den till den del han eller

hon enligt 1 och 2 mom. har rätt att se
uppgifter i förteckningen.

17 §

Andelskapital och aktiekapital

I denna lag avses med andelskapital det
belopp som tagits upp i andelskapitalet av det
belopp som vid varje tidpunkt betalats till
andelslaget av teckningspriset för emitterade
andelar och ökningen av andelskapitalet.

I denna lag avses med aktiekapital det
belopp som betalats till andelslaget av teck-
ningspriset för emitterade aktier och ök-
ningen av aktiekapitalet och som tagits upp i
aktiekapitalet och registrerats som aktiekapi-
tal.

II AVDELNINGEN

FÖRVALTNING OCH BOKSLUT

5 kap.

Andelsstämman och fullmäktige

Allmänna bestämmelser

1 §

Medlemmarnas beslutsfattande

Medlemmarna utövar sin beslutanderätt på
andelsstämman.

Medlemmarna kan trots vad som före-
skrivs i 1 mom. besluta om ett ärende som
hör till andelsstämman utan att hålla stämma,
om de är enhälliga. Ett sådant beslut ska
registreras, dateras, numreras och underteck-
nas. Om det finns flera än en medlem i
andelslaget ska minst två av dem underteckna
beslutet. På det registrerade beslutet ska i
övrigt tillämpas vad som föreskrivs om stäm-
moprotokoll.

I stadgarna kan det bestämmas att medlem-
marnas beslutanderätt inte ska utövas av an-
delsstämman utan av ett av medlemmarna
valt fullmäktige enligt vad som föreskrivs i
37—43 §.
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2 §

Börsandelslag

Med börsandelslag avses i detta kapitel
andelslag vars andelar eller aktier är föremål
för handel på en sådan reglerad marknad som
avses i lagen om handel med finansiella in-
strument (748/2012).

3 §

Behörighet

Andelsstämman beslutar om de ärenden
som enligt denna lag hör till den. I stadgarna
kan det dock bestämmas att andelsstämman
ska besluta om ärenden som hör till verkstäl-
lande direktörens och styrelsens allmänna be-
hörighet.

I 6 kap. 7 § föreskrivs hur ärenden som hör
till styrelsens och verkställande direktörens
allmänna behörighet ska föras till andels-
stämman eller förvaltningsrådet för avgö-
rande. Om medlemmarna är eniga kan de i
enskilda fall också annars avgöra ärenden
som hör till styrelsens eller verkställande di-
rektörens allmänna behörighet eller ärenden
som enligt 6 kap. 21 § 2 mom. 3 och 5
punkten hör till förvaltningsrådets behörig-
het.

Andelsstämman

4 §

Ordinarie och extra andelsstämma

Ordinarie andelsstämma ska hållas inom
sex månader från räkenskapsperiodens ut-
gång.

Den ordinarie bolagsstämman ska besluta
om

1) fastställande av bokslutet, vilket i ett
moderandelslag också omfattar fastställande
av koncernbokslutet,

2) användningen av det överskott som ba-
lansräkningen utvisar,

3) ansvarsfrihet för styrelseledamöter, för-
valtningsrådsledamöter och verkställande di-
rektören,

4) val av styrelse- och förvaltningsrådsle-
damöter, revisor och verksamhetsgranskare,

om inte denna lag eller stadgarna föreskriver
något annat om valet av dem eller om deras
mandattider,

5) andra ärenden som enligt stadgarna ska
behandlas på den ordinarie andelsstämman.

Extra andelsstämma ska hållas om
1) det bestäms så i stadgarna,
2) styrelsen anser att det finns skäl till det,
3) en medlem, revisor eller verksamhets-

granskare kräver det i enlighet med 5 §, eller
4) förvaltningsrådet anser det vara motive-

rat och enligt stadgarna har rätt att besluta om
extra andelsstämma.

5 §

Rätt att kräva extra andelsstämma

Extra andelsstämma ska hållas, om en revi-
sor, en verksamhetsgranskare eller medlem-
mar som företräder minst en tiondel eller en i
stadgarna angiven mindre andel av medlem-
marnas totala röstetal skriftligen kräver det
för behandling av ett visst ärende. Stämmo-
kallelse ska utfärdas inom två veckor från det
att kravet kom in till andelslaget.

6 §

Rätt att få ett ärende upptaget till behandling
på andelsstämman

En medlem har rätt att få ett ärende som
enligt denna lag ska behandlas av andels-
stämman upptaget till behandling på stäm-
man, om medlemmen begär det skriftligen av
styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i
stämmokallelsen.

I börsandelslag anses begäran alltid ha
gjorts i tillräckligt god tid, om styrelsen har
underrättats om det senast fyra veckor innan
stämmokallelsen utfärdats.

Deltagande i andelsstämma

7 §

Medlemmarnas deltagande

Varje medlem har rätt att delta i andels-
stämman.

En förutsättning för deltagande är att med-
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lemmen är införd i medlemsförteckningen el-
ler i enlighet med 4 kap. 2 § 1 mom. har
anmält sitt förvärv till andelslaget och lagt
fram ett tillförlitligt bevis på förvärvet. En
förutsättning för deltagande i andelsstämman
i ett andelslag som hör till värdeandelssyste-
met är att andelsägaren är införd i medlems-
förteckningen före andelsstämman så som fö-
reskrivs i 15 kap. 2 § 2 mom.

På börsandelslag vars andelar inte har an-
slutits till värdeandelssystemet tillämpas reg-
lerna om andelsstämmans avstämningsdag i
15 kap. 2 § 2 mom. I fråga om andelar som
förvaras på ett sätt som motsvarar förvaltarre-
gistrering förutsätter den berörda medlem-
mens deltagande i andelsstämman att med-
lemmen har anmälts för att i syfte att delta bli
tillfälligt införd i medlemsförteckningen i en-
lighet med ovannämnda moment.

Också andelsägare och aktieägare har så-
dan rätt att delta i andelsstämman som avses i
1—3 mom., om inte annat bestäms i stad-
garna i fråga om något annat än ett i 32 §
avsett ärende.

8 §

Anmälan

I stadgarna kan det som villkor för en
medlems deltagande i andelsstämman ställas
att denne anmäler sig till andelslaget senast
en viss dag, tidigast tio dagar före stämman.
Den sista anmälningsdagen ska nämnas i
stämmokallelsen.

Om andelslagets andelar har anslutits till
värdeandelssystemet, anses den medlem som
äger en förvaltarregistrerad andel ha anmält
sig för deltagande i andelsstämman om denne
i enlighet med 15 kap. 2 § 2 mom. har an-
mälts för att bli tillfälligt införd i medlems-
förteckningen. Om en medlem utifrån andels-
innehavet kan ha flera röster och företräds av
flera ombud på andelsstämman, ska det i
samband med anmälan uppges med vilka an-
delar varje ombud företräder medlemmen.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tilläm-
pas också på en sådan andelsägare och ak-
tieägare som har rätt att delta i andelsstäm-
man.

9 §

Ombud och biträde

En medlem får utöva sin rätt vid andels-
stämman också genom ombud, om inte detta
begränsas i stadgarna. Ombudet ska visa upp
en daterad fullmakt eller på något annat till-
förlitligt sätt visa sin rätt att företräda med-
lemmen. Fullmakten gäller endast en
stämma, om inte något annat framgår av den.
Ett ombud får samtidigt företräda högst tre
medlemmar, om inte annat bestäms i stad-
garna. Trots vad som föreskrivs i detta mo-
ment får ombudet företräda medlemmar som
hör till samma i bokföringslagen avsedda
koncern.

Medlemmar och ombud får anlita biträde
vid andelsstämman.

Börsandelslags medlemmar kan ha flera
ombud som företräder medlemmen med an-
delar som förvaras på olika värdepapperskon-
ton.

I börsandelslag får en medlems rätt att
anlita ombud och ett ombuds rätt att företräda
flera medlemmar inte begränsas.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf
om ombud och biträde tillämpas också på en
sådan andelsägare och aktieägare som har rätt
att delta i andelsstämman.

10 §

En dottersammanslutnings deltagande

En dottersammanslutning som är medlem i
andelslaget eller äger andelar och aktier i
andelslaget får inte delta i andelsstämman. En
sådan sammanslutnings röster beaktas inte
när det för ett giltigt beslut eller för utövande
av en viss rätt krävs samtycke av samtliga
medlemmar eller av medlemmar som företrä-
der en viss del av andelslagets samtliga rös-
ter.

11 §

Andra personers rätt att delta i stämman

Styrelse- och förvaltningsrådsledamöterna
samt verkställande direktören har rätt att vara
närvarande vid andelsstämman, om inte
denna i ett enskilt fall beslutar något annat.
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Styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande
direktören ska se till att medlemmarna kan
utöva sin frågerätt enligt 27 §. Bestämmelser
om revisorns närvaro vid andelsstämman
finns i revisionslagen (459/2007) och be-
stämmelser om verksamhetsgranskarens när-
varo i 7 kap. 13 § i denna lag. Andelsstäm-
man kan tillåta också andra personer att vara
närvarande vid stämman.

Allmänt om beslutsfattandet

12 §

Ärenden som ska avgöras

Andelsstämman får besluta endast om
ärenden som har nämnts i kallelsen eller som
enligt stadgarna ska behandlas på stämman.
Ordinarie andelsstämman ska dock alltid be-
sluta om de ärenden som nämns i 4 §
2 mom., och den kan besluta om revisorsval
enligt 7 kap. 5 § och om val av verksamhets-
granskare enligt 7 kap. 7 § samt behandla
förslag till sådan särskild granskning som
avses i 7 kap. 15 §.

Andelsstämman kan trots vad som före-
skrivs i 1 mom. besluta om sammankallande
av en ny stämma och om överföring av ären-
den till fortsatt stämma.

13 §

Medlemmarnas röstetal

Vid andelsstämman har varje medlem en
röst i samtliga ärenden som behandlas vid
stämman, om inte annat bestäms i stadgarna.

I stadgarna kan det bestämmas att medlem-
marna har olika röstetal. En medlems röstetal
får vara mer än tjugo gånger större än en
annan medlems röstetal endast i sådana an-
delslag där majoriteten av medlemmarna en-
ligt stadgarna måste vara andelslag eller an-
dra juridiska personer eller som enligt stad-
garna ska ha minst ett offentligt samfund som
medlem.

I börsandelslag får medlemmarna rösta på
olika sätt med olika andelar, om inte annat
bestäms i stadgarna.

14 §

Likställighetsprincipen

Andelsstämman får inte fatta beslut som
strider mot den likställighetsprincip som av-
ses i 1 kap. 7 §.

15 §

Jäv

En medlem eller dennes ombud får inte
rösta i ärenden som gäller beviljande av an-
svarsfrihet för medlemmen, talan mot med-
lemmen själv, talan som medlemmen väckt
mot andelslaget eller befrielse av medlem-
men från skadeståndsskyldighet eller någon
annan förpliktelse mot andelslaget eller i
ärenden som gäller avtal eller förbindelser
mellan medlemmen och andelslaget. En med-
lem eller dennes ombud får inte heller rösta i
ärenden som gäller talan mot någon annan
person, befrielse av denne från en förpliktelse
mot andelslaget eller avtal eller förbindelser
mellan denne och andelslaget, om medlem-
men i ärendet har ett väsentligt intresse som
kan stå i strid med andelslagets intresse.
Trots vad som föreskrivs i detta moment får
ett övertagande andelslag utöva rösträtt när
en fusionsplan enligt 20 kap. 3 § och en
delningsplan enligt 21 kap. 3 § behandlas.

Om samtliga medlemmar i andelslaget är
jäviga tillämpas 1 mom. inte.

Bestämmelserna om medlemmar och om-
bud i 1 mom. tillämpas också på rätten för
andelsägare, aktieägare och ombud att delta i
en omröstning enligt 32 §. Bestämmelserna
om medlemmar i 2 mom. tillämpas också på
andelsägare och aktieägare.

16 §

Åsidosättande av formkrav

Ett ärende som har behandlats utan iaktta-
gande av procedurbestämmelserna i denna
lag eller i stadgarna får avgöras endast om de
medlemmar som berörs av försummelsen ger
sitt samtycke.

Bestämmelserna om medlemmar i 1 mom.
tillämpas också på andelsägare och aktieä-
gare vid omröstning enligt 32 §.
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Förfarandet på stämman

17 §

Platsen för stämman och deltagande med
tekniska hjälpmedel

Andelsstämma ska hållas på andelslagets
hemort, om inte någon annan ort bestäms i
stadgarna. Av synnerligen vägande skäl kan
stämman hållas också på någon annan ort.

I stadgarna kan det bestämmas att delta-
gande i stämman får ske per post eller genom
datakommunikation eller med andra tekniska
hjälpmedel. En förutsättning för detta är att
deltaganderätten och riktigheten av rösträk-
ningen kan kontrolleras på motsvarande sätt
som vid en vanlig andelsstämma. Också sty-
relsen kan besluta om saken, om inte annat
bestäms i stadgarna. I stämmokallelsen ska
det nämnas att det är möjligt att delta i stäm-
man på ett i detta moment föreskrivet sätt,
villkoren för ett sådant deltagande, eventuella
begränsningar i medlemmarnas yttranderätt
och vilket förfarande som ska iakttas.

I stadgarna kan det bestämmas att andelsä-
gare och aktieägare får delta i stämman en-
dast på det sätt som avses i 2 mom. per post
eller med tekniska hjälpmedel. Andelsägarna
och aktieägarna ska på samma sätt som en
stämmokallelse utfärdas få information om
denna rätt att delta, och rätten att delta ska
kunna utövas under minst ett dygn.

18 §

Sammankallande av stämma

Andelsstämma sammankallas av styrelsen.
I stadgarna kan det dock bestämmas att det är
förvaltningsrådet som sammankallar stäm-
man.

Om andelsstämma inte sammankallas trots
att en kallelse ska utfärdas enligt lag, stad-
garna eller andelsstämmans beslut eller om
gällande bestämmelser och föreskrifter om
stämmokallelse har överträtts i något väsent-
ligt avseende, ska regionförvaltningsverket
på ansökan av en styrelse- eller förvaltnings-
rådsledamot, verkställande direktören, en re-
visor, en verksamhetsgranskare eller en an-
delslagsmedlem berättiga sökanden att sam-

mankalla stämman på andelslagets bekost-
nad. Regionförvaltningsverkets beslut kan
verkställas även om det inte vunnit laga kraft.

19 §

Stämmokallelsens innehåll

I stämmokallelsen ska andelslagets namn,
tid och plats för stämman samt de ärenden
som ska behandlas på stämman nämnas. Om
stämman ska behandla ett ärende som gäller
ändring av stadgarna, ett ärende som avses i
21 §, emission av nya andelar eller aktier
eller förvärv eller inlösen av egna andelar
eller aktier, ska kallelsen ange beslutsförsla-
gets huvudsakliga innehåll och huruvida det
är fråga om riktad emission, riktat förvärv
eller riktad inlösen av andelar eller aktier.

Bestämmelser om innehållet i stämmokal-
lelsen finns dessutom i

1) 8 §, som gäller anmälan,
2) 17 § 2 och 3 mom., som gäller använd-

ning av posten och tekniska hjälpmedel,
3) 20 § 3 mom., som gäller senare stämma,
4) 9 kap. 5 § 2 mom., som gäller riktad

andelsemission och riktad aktieemission,
5) 19 kap. 5 § 3 mom., som gäller inlösen

genom minskning av andels- eller aktiekapi-
talet,

6) 19 kap. 6 § 3 mom., som gäller riktat
förvärv och riktad inlösen av egna andelar
och aktier, och 19 kap. 9 § 3 mom., som
gäller sammanläggning av andelar och aktier,

7) 20 kap. 10 §, som gäller fusion, och
8) 21 kap. 10 §, som gäller delning.
I börsandelslags stämmokallelse ska dess-

utom nämnas
1) under vilka förutsättningar medlemmar

har rätt att delta i andelsstämman enligt
15 kap. 2 § 2 mom. och enligt 7 och 8 § i
detta kapitel,

2) under vilka förutsättningar medlemmar
har rätt att delta i andelsstämman genom
ombud enligt 9 §,

3) medlemmars frågerätt enligt 27 §,
4) det totala antalet andelar och aktier i

andelslaget och det totala antalet röster per
andelsslag och aktieslag då andelsstämman
sammankallas,

5) de webbsidor där den i denna lag och
värdepappersmarknadslagen avsedda infor-
mationen om andelsstämman kan hämtas.
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20 §

Kallelsetid

Stämmokallelse ska utfärdas tidigast två
månader och senast en vecka före andels-
stämman, den sista anmälningsdagen enligt
8 § eller andelsstämmans i 15 kap. 2 §
2 mom. angivna avstämningsdag för an-
delslag som har anslutits till värdeandelssys-
temet, i enlighet med vilken av dessa tid-
punkter som infaller tidigast. I ett börsan-
delslag ska kallelsen dock utfärdas tidigast
tre månader före den ovannämnda dagen.

Bestämmelser om kallelsetiden finns dess-
utom i

1) 21 §, som gäller vissa beslut, och
2) 26 § 3 mom., som gäller fortsatt

stämma.
Om en förutsättning för ett giltigt beslut

enligt stadgarna är att beslutet fattas på två
stämmor, får kallelse till den senare stämman
inte utfärdas förrän den första stämman har
hållits. I kallelsen ska det beslut nämnas som
den första stämman har fattat.

Börsandelslag ska utfärda stämmokallelse
senast tre veckor före andelsstämman. Stäm-
mokallelsen ska dock utfärdas senast nio da-
gar före andelsstämmans i 15 kap. 2 § 2
mom. avsedda avstämningsdag.

21 §

Särskild kallelsetid

Stämmokallelse ska alltid utfärdas tidigast
två månader och senast en månad före an-
delsstämman, den sista anmälningsdagen en-
ligt 8 § eller andelsstämmans i 15 kap. 2 §
2 mom. angivna avstämningsdag för an-
delslag som har anslutits till värdeandelssys-
temet, om följande ärenden behandlas vid
stämman:

1) väsentlig ändring av andelslagets syfte
eller verksamhetsområde eller fortsättande av
verksamheten utöver den tid som anges i
stadgarna,

2) ändring av medlemmarnas röstetal,
3) ändring av valsättet eller valkretsarna

vid val av andelslagets ledning, revisorerna

eller fullmäktige eller överföring av medlem-
marnas beslutanderätt på fullmäktige,

4) begränsning av avgångsrätten för den
som redan är medlem,

5) begränsning av rätten att säga upp eller
överföra redan emitterade andelar eller upp-
skjutande av återbetalningen av andelar,

6) annan än i 4 eller 5 punkten avsedd
begränsning av rätt som gäller överskott,
återbetalning av andel eller andelslagets net-
totillgångar i fråga om den som redan är
medlem eller en redan emitterad andel, eller
annan ändring av grunderna för utdelning av
överskott eller nettotillgångar,

7) ökning av betalningsskyldigheten för
den som redan är medlem genom höjning av
teckningspriset mot betalning eller på något
annat sätt,

8) minskning av andelskapitalet eller inlö-
sen eller förvärv av egna andelar, eller

9) andelslagets fusion, delning eller änd-
ring till någon annan företagsform eller för-
sättande av andelslaget i likvidation, avslu-
tande av likvidation eller avregistrering av
andelslaget.

Den i 1 mom. föreskrivna kallelsetiden
tillämpas också på andra ärenden som be-
handlas vid samma stämma oberoende av vad
som i stadgarna bestäms om en kortare kallel-
setid.

I ett börsandelslag får kallelsen dock utfär-
das tidigast tre månader före den dag som
nämns i 1 mom.

22 §

Kallelsesätt

En skriftlig stämmokallelse ska sändas till
varje medlem vars adress är känd för an-
delslaget, om inte något annat bestäms i stad-
garna.

Utöver vad som bestäms i stadgarna ska
det till varje medlem vars adress är känd för
andelslaget sändas en skriftlig kallelse eller
så ska kallelse utfärdas på något annat sätt
genom vilket information allmänt kommer
till medlemmarnas kännedom, om stämman
ska behandla ett sådant ärende som avses i
21 §.
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En skriftlig stämmokallelse ska på det sätt
som föreskrivs i 1 och 2 mom. sändas till
varje andelsägare och aktieägare, om inte
något annat bestäms i stadgarna i fråga om
något annat än ett i 32 § avsett ärende.

23 §

Stämmohandlingar samt framläggande och
sändande av dem

Beslutsförslagen och, om bokslutet be-
handlas på stämman, bokslutet, verksamhets-
berättelsen och revisionsberättelsen ska i
minst en veckas tid före stämman hållas till-
gängliga för medlemmarna på andelslagets
huvudkontor eller webbsidor. Stämmohand-
lingarna ska utan dröjsmål sändas till med-
lemmar som ber om dem, om handlingarna
inte kan laddas ner och skrivas ut från an-
delslagets webbsidor.

Om ett beslut gäller ett ärende som avses i
21 §, andels- eller aktieemission, emission av
optionsrätter eller andra särskilda rättigheter
som berättigar till andelar eller aktier, fond-
förhöjning av aktiekapitalet, utdelning av
överskott, utbetalning av medel från en fond
som hänförs till det fria egna kapitalet, för-
värv eller inlösen av egna andelar och aktier
och om bokslutet inte behandlas på stämman,
ska också följande handlingar hållas tillgäng-
liga på det sätt som anges i 1 mom.:

1) det senaste bokslutet samt den senaste
verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen
och verksamhetsgranskningsberättelsen,

2) ett beslut som eventuellt efter den se-
naste räkenskapsperioden har fattats om utbe-
talning av andelslagets medel,

3) delårsrapporter som eventuellt har upp-
rättats efter den senaste räkenskapsperioden,
och

4) styrelsens redogörelse för sådana hän-
delser efter det senaste bokslutet eller den
senaste delårsrapporten som väsentligt påver-
kar andelslagets ställning.

I 20 kap. 11 §, 21 kap. 11 § och 22 kap. 3
§ föreskrivs om handlingar som i samband
med beslut om fusion, delning och ändring av
företagsform ska hållas tillgängliga och sän-
das till den som ber om dem.

Om ett ärende enligt stadgarna ska avgöras

vid två andelsstämmor och den senare stäm-
man hålls inom tre månader från den första,
behöver nya handlingar som avses i denna
paragraf inte upprättas för den senare stäm-
man.

Bestämmelserna i denna paragraf om stäm-
mohandlingar och om framläggande och sän-
dande av dem tillämpas på andelsägare och
aktieägare, om inte annat bestäms i stadgarna
i fråga om något annat än ett i 32 § avsett
ärende.

24 §

Särskilda bestämmelser för börsandelslag om
skyldigheten att hålla handlingar tillgängliga

och sända dem

Börsandelslag ska hålla den stämmokal-
lelse som avses i 19 § och de handlingar som
enligt 23 § ska hållas tillgängliga för med-
lemmarna tillgängliga på andelslagets webb-
sidor under en period som börjar senast tre
veckor före stämman och slutar tidigast tre
månader efter stämman.

Med avvikelse från 23 § behöver bokslu-
tet, verksamhetsberättelsen och revisionsbe-
rättelsen inte hållas tillgängliga eller sändas
före stämman i ett börsandelslag, om an-
delslaget har offentliggjort informationen i
dem i enlighet med värdepappersmarknadsla-
gen senast tre veckor före andelsstämman.

25 §

Ordförande, röstlängd och protokoll

Andelsstämman ska öppnas av en person
som utsetts av sammankallaren. Andelsstäm-
man väljer en stämmoordförande, om inte
något annat bestäms i stadgarna. Om det i
stadgarna bestäms om ordförande för stäm-
man, ska ordföranden också öppna stämman.

Ordföranden ska se till att det över de
närvarande medlemmarna, ombuden och bi-
trädena upprättas en förteckning i vilken an-
talet andelar och aktier för varje medlem och
medlemmens röstetal (röstlängd) införs. Om
en medlem enligt stadgarna kan ha flera rös-
ter ska det i röstlängden finnas uppgift om
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varje medlems röstetal och om hur röstetalet
ska bestämmas. Medlems- och ägarförteck-
ningen ska läggas fram på stämman.

Ordföranden ska se till att protokoll förs
vid stämman. Besluten och röstningsresulta-
ten ska antecknas i protokollet. Ordföranden
och en för ändamålet vald justerare ska un-
derteckna protokollet. Röstlängden ska tas in
i eller fogas till stämmoprotokollet. Protokol-
len ska numreras löpande och förvaras på ett
betryggande sätt.

Protokollet ska senast två veckor efter
stämman hållas tillgängligt för medlemmarna
på andelslagets huvudkontor eller läggas ut
på andelslagets webbsidor, och en kopia av
protokollet ska ges till de medlemmar som
ber om det. Medlemmarna har rätt att få
kopior av protokollsbilagor mot ersättande av
andelslagets kostnader. Detsamma gäller an-
delsägare och aktieägare, om inte annat be-
stäms i stadgarna i fråga om något annat än
ett i 32 § avsett ärende.

Om det har gjorts fullständig redovisning
av röstningen vid andelsstämman i ett bör-
sandelslag, ska det i protokollet dessutom
antecknas hur stor del av samtliga andelar
som det har röstats med, hur rösterna har
fördelats och antalet sådana vid stämman re-
presenterade andelar som det inte har röstats
med. Dessa uppgifter ska läggas ut på an-
delslagets webbsidor senast två veckor efter
andelsstämman och hållas tillgängliga i minst
tre månader från andelsstämman.

26 §

Fortsatt stämma

Andelsstämman kan besluta att behand-
lingen av ett ärende ska överföras till en
fortsatt stämma.

Den ordinarie andelsstämman ska överföra
ett ärende som gäller godkännande av bok-
slutet och användning av andelslagets över-
skott till en fortsatt stämma, om medlemmar
som företräder minst en tiondel eller en i
stadgarna angiven mindre del av medlemmar-
nas totala röstetal kräver det. Den fortsatta
stämman ska hållas tidigast en månad och
senast tre månader efter den ordinarie andels-
stämman. Beslutet behöver inte på krav från
en minoritet skjutas upp flera gånger.

Till den fortsatta stämman ska en särskild
kallelse utfärdas, om den hålls mer än fyra
veckor efter andelsstämman. En kallelse till
fortsatt stämma kan alltid utfärdas senast fyra
veckor före stämman.

27 §

Frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska
vid andelsstämman på begäran av en medlem
ge närmare information om omständigheter
som kan inverka på bedömningen av ett
ärende som behandlas på stämman. Om stäm-
man behandlar bokslutet gäller skyldigheten
också andelslagets ekonomiska ställning över
lag, inklusive andelslagets förhållande till en
annan sammanslutning eller stiftelse som hör
till samma koncern. Information som skulle
medföra väsentlig olägenhet för andelslaget
får emellertid inte lämnas ut.

Om en medlems frågor kan besvaras en-
dast utifrån information som stämman inte
har tillgång till, ska svaret ges skriftligen
inom två veckor. Svaret ska ges den medlem
som har ställt frågan och andra medlemmar
som ber om det.

Om styrelsen anser att den information
som begärs inte kan ges medlemmen utan att
detta orsakar andelslaget väsentlig olägenhet,
ska styrelsen inom två veckor efter stämman
ge andelslagets revisorer och verksamhets-
granskare den begärda informationen. Revi-
sorerna och verksamhetsgranskarna ska inom
en månad efter stämman ge styrelsen ett
skriftligt utlåtande om hur informationen in-
verkar på revisionsberättelsen, på något annat
utlåtande som revisorerna gett stämman eller
på verksamhetsgranskningsberättelsen. I
fråga om förvaring och framläggande av utlå-
tandet och utgivande av kopior gäller vad
som i 25 § 3 och 4 mom. föreskrivs om
andelsstämmans protokoll. Utlåtandet ska
utan dröjsmål sändas till den medlem som har
ställt frågan och till andra medlemmar som
ber om det.

Andelsägare och aktieägare har sådan frå-
gerätt som avses i 1—3 mom., om inte annat
bestäms i stadgarna i fråga om något annat än
ett i 32 § avsett ärende.
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Beslutskrav

28 §

Majoritetsbeslut

Som andelsstämmans beslut gäller det för-
slag som har biträtts med mer än hälften av
de avgivna rösterna, om inte något annat
föreskrivs i denna lag. Vid val anses den vald
som har fått flest röster. Andelsstämman kan
dock före valet besluta eller det kan i an-
delslagets stadgar bestämmas att den blir vald
som får mer än hälften av de avgivna rös-
terna. Vid lika röstetal avgörs val genom
lottdragning medan andra omröstningar av-
görs med ordförandens röst, om inte något
annat bestäms i stadgarna.

I stadgarna kan det trots vad som före-
skrivs i 1 mom. bestämmas att val ska förrät-
tas med iakttagande av proportionellt valsätt.
I stadgarna ska det då bestämmas vid vilka
val proportionellt valsätt iakttas och om bil-
dande av väljargrupper, verkställighets- och
granskningsorgan och andra omständigheter i
anslutning till förrättandet av val.

Stadgarna får innehålla bestämmelser om
lindrigare majoritetskrav i fråga om val och
vid ändring av en medlems röstetal i sådana
andelslag där det i stadgarna bestäms om
medlemmarnas olika stora röstetal. I fråga
om ändring av röstetal kan det i stadgarna
dock inte bestämmas om lindrigare krav på
kvalificerad majoritet än vad som föreskrivs i
29 § 1 mom.

29 §

Beslut med kvalificerad majoritet

Om ett beslut ska fattas med kvalificerad
majoritet, gäller som andelsstämmans beslut
det förslag som har biträtts med minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna.

Om inte annat föreskrivs någon annanstans
i denna lag eller bestäms i stadgarna, krävs
det kvalificerad majoritet för beslut som gäl-
ler

1) ändring av stadgarna,
2) riktad andels- eller aktieemission,
3) emission av optionsrätter och andra sär-

skilda rättigheter som berättigar till andelar
eller aktier,

4) riktat förvärv av egna andelar eller ak-
tier,

5) fusion,
6) delning,
7) ändring av företagsformen till aktiebo-

lag, och
8) försättande av andelslaget i likvidation

och avslutande av likvidation.
Kravet på kvalificerad majoritet kan inte

lindras i stadgarna.

30 §

Ändring av ett andels- eller aktieslags
rättigheter

Ett beslut om en sådan ändring av stad-
garna att olika andels- eller aktieslag sam-
manslås eller ett helt andels- eller aktieslags
rättigheter annars försämras ska fattas med
sådan kvalificerad majoritet som avses i 29 §.
En förutsättning för ett giltigt beslut är dess-
utom att beslutet biträds av medlemmar med
minst två tredjedelar av de andelar och aktier
av varje slag som är företrädda vid stämman.

31 §

Majoritetskrav för vissa stadgeändringar

En förutsättning för ett giltigt beslut om
ändring av stadgarna är att beslutet biträtts av
medlemmar med minst nio tiondelar av de
vid stämman avgivna rösterna, om beslutet
innebär

1) begränsning av avgångsrätten för den
som redan är medlem eller begränsning av
rätten att säga upp redan emitterade andelar,
eller

2) uppskjutande av återbetalning av en re-
dan emitterad andel, när medlemskapet upp-
hör eller när en medlem eller någon annan
andelsägare säger upp sina andelar.

En förutsättning för ett giltigt beslut om
ändring av stadgarna är dock att beslutet bi-
trätts av samtliga vid stämman företrädda
medlemmar, om beslutet innebär att

1) andelslagets huvudsakliga syfte ändras,
2) olika stora röstetal införs för medlem-

marna,
3) rätten för den som redan är medlem

eller den rätt som en redan emitterad andel
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eller aktie medför till överskott, återbetalning
av teckningspriset eller andelslagets nettotill-
gångar begränsas på något annat sätt än vad
som avses i 1 mom.,

4) betalningsskyldigheten för den som re-
dan är medlem eller för ägaren till en redan
emitterad andel eller aktie ökas genom en
bestämmelse som innebär en höjning av det
icke-återbetalbara teckningspriset, extra av-
gifter eller tillskottsplikt eller en begränsning
av avgångsrätten eller rätten att säga upp
andelar i ett andelslag där det i stadgarna
bestäms om extra avgifter eller tillskottsplikt,

5) rätten att förvärva en redan emitterad
andel eller aktie begränsas,

6) den på medlemskap eller andels- eller
aktieinnehav baserade företrädesrätten till an-
delar och aktier begränsas,

7) en redan emitterad andel eller aktie för-
enas med ett sådant inlösenvillkor som avses
i 19 kap. 10 §,

8) andelslagets rätt till skadestånd begrän-
sas på det sätt som avses i 25 kap. 9 §, eller

9) det inbördes förhållandet ändras mellan
de rättigheter som andelar eller aktier av
samma slag medför.

För inlösen av egna andelar och aktier
samt för minskning av andelskapitalet och
aktiekapitalet fordras dock att samtliga vid
stämman företrädda medlemmar har biträtt
beslutet, om beslutet innebär en begränsning
av den rätt till andelslagets överskott, återbe-
talning av andel eller nettotillgångarna som
en redan emitterad andel eller aktie medför.

Andelsstämman får inte fatta beslut som
strider mot den likställighetsprincip som av-
ses i 1 kap. 7 § utan samtycke av den med-
lem, andelsägare eller aktieägare på vars be-
kostnad en otillbörlig fördel ges.

32 §

Krav på att beslut biträds av andelsägarna
och aktieägarna

Om andelsstämmans beslut gäller en redan
emitterad andel eller aktie på det sätt som
avses i 30 eller 31 § eller så att andelsägarens
eller aktieägarens rätt enligt 7, 9, 22, 23,
25 eller 27 § begränsas, krävs för beslutet
utöver det understöd som avses i de paragra-

ferna, att beslutet biträds av sådana andelsä-
gare och aktieägare som har en i de paragra-
ferna avsedd majoritet av de röster som av-
getts av ägarna till andelar eller aktier av
varje sådant slag.

I en omröstning som avses i 1 mom. har en
andelsägare och aktieägare en röst, om inte
något annat bestäms i stadgarna.

33 §

Meddelande av beslut som avviker från stäm-
mokallelsen till medlemmar och andelsägare

Medlemmar och andelsägare i andelslaget
ska underrättas om andelsstämmans beslut,
om medlemmens avgångsrätt eller medlem-
mens eller andelsägarens rätt att säga upp
sina andelar begränsas eller återbetalningen
av andelen skjuts upp i stadgarna och om det
huvudsakliga innehållet i ett beslut som avses
i 21 § avviker från det som nämnts i kallelsen
på det sätt att beslutet innebär att en medlems
eller andelsägares rättigheter i andelslaget in-
skränks eller skyldigheter utökas, att an-
delslagets huvudsakliga syfte ändras eller
dess verksamhetsområde ändras väsentligt el-
ler att andelslagets verksamhet fortsätter en
längre tid än vad som föreslagits.

Meddelandet ska utan dröjsmål sändas till
de medlemmar och andelsägare som inte va-
rit företrädda vid stämman. Meddelandet ska
sändas på samma sätt som kallelse till andels-
stämma.

Övriga bestämmelser

34 §

Stadgeändring och verkställande av ändring

Andelsstämman ska fatta beslut om änd-
ring av stadgarna med sådan kvalificerad ma-
joritet som avses i 29—31 §.

Ett beslut om ändring av stadgarna ska
utan dröjsmål anmälas för registrering. Be-
slutet får inte verkställas förrän det har regist-
rerats. Om en ändring av stadgarna kräver
verkställighetsåtgärder som ska registreras,
ska ändringen dock anmälas för registrering
och registreras i samband med verkställig-
hetsåtgärderna.
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Ett beslut om stadgeändring tillämpas dock
på den som antagits som medlem före regist-
reringen av beslutet och på andelar som emit-
terats före registreringen när det har förflutit
ett år från utgången av den räkenskapsperiod
under vilken det har registrerats ett beslut om

1) uppskjutande av betalningsskyldighet
som grundar sig på en andel,

2) tidigareläggande av återbetalning av an-
del,

3) ökad rätt till återbetalning av fondför-
höjning eller extra avgift,

4) minskning av andelskapitalet i annat
syfte än att täcka förlust, eller

5) begränsning av medlemmarnas till-
skottsplikt.

Om den rätt som en andel medför bestäms
utifrån andelens nominella belopp, påverkas
denna rätt inte av att beloppet slopas, om inte
annat beslutas.

35 §

Extra rätt att avgå och till uppsägning och
återbetalning av andel

Trots bestämmelser i stadgarna om be-
gränsning av avgångsrätten och uppskjutande
av återbetalning av teckningspriset har en
medlem rätt att avgå ur andelslaget och få
återbetalning av andelen på det sätt som be-
stäms i denna paragraf, om medlemmen inte
har biträtt ett beslut som gäller ett ärende som
avses i 21 § 1 mom. (extra rätt att avgå och
att få återbetalning). Detta tillämpas dock
inte på ett fusionsbeslut av det övertagande
andelslagets stämma eller på beslut som gäl-
ler försättande i likvidation eller avregistre-
ring.

Extra rätt att avgå och och att få återbetal-
ning föreligger, om en medlem avgår ur an-
delslaget eller medlemskapet upphör på annat
sätt inom 30 dagar från andelsstämmans be-
slut eller om medlemskapet har upphört tidi-
gare under den räkenskapsperiod inom vilken
beslutet fattas.

Om beslutet gäller fusionering av andelsla-
get med ett annat andelslag, delning eller
ombildning till aktiebolag, har en medlem
rätt att av det övertagande andelslaget eller av
det aktiebolag som registreras få hela det

belopp som för medlemmens del har betalats
av teckningspriset och ett annat belopp som
anges i stadgarna. Rätten till återbetalning
uppkommer när andelsstämmans beslut har
registrerats. Om beslutet gäller något annat
ärende som avses i 1 mom. har medlemmen
rätt till återbetalning av andelen efter det att
andelsstämmans beslut har registrerats, om så
föreskrivs i denna lag. I övrigt föreskrivs om
återbetalning i 17 kap.

Om stadgeändringen gäller ökning av
medlemmarnas betalningsskyldighet befrias
en medlem som avgått samtidigt från den
skyldighet som grundar sig på ändringen.

I stadgarna kan det bestämmas om be-
gränsning eller slopande av den extra rätten
att avgå och att få återbetalning.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om
medlemmars extra rätt att avgå och att få
återbetalning tillämpas på andra andelsägares
rätt att säga upp sin andel och få återbetal-
ning av andelen.

36 §

Klander av beslut

Bestämmelser om klander av andelsstäm-
mans beslut finns i 24 kap.

Fullmäktige

37 §

Uppgifter

I stadgarna kan det bestämmas att ett av
medlemmarna valt fullmäktige i andelsstäm-
mans ställe ska utöva medlemmarnas beslu-
tanderätt i alla eller i vissa angelägenheter.

Stadgarna ska då ange hur fullmäktige till-
sätts, fullmäktiges uppgifter, fullmäktigeleda-
möternas antal och mandattid och hur full-
mäktige ska kompletteras när en ledamots
uppdrag upphör under mandattiden. Mandat-
tiden ska upphöra senast under den sjätte
räkenskapsperioden efter valet, antingen när
ett nytt fullmäktige har valts eller när räken-
skapsperioden löper ut.

Medlemmar, andelsägare och aktieägare
har inte rätt att delta i fullmäktigesammanträ-

21421/2013



dena, om inte något annat bestäms i stad-
garna. I stadgarna kan det dock inte bestäm-
mas om andelslagsmedlemmarnas rösträtt vid
fullmäktigesammanträdena.

38 §

Val

Fullmäktige ska alltid väljas med iaktta-
gande av proportionellt valsätt, om inte annat
bestäms i stadgarna.

I stadgarna kan det bestämmas att fullmäk-
tigeledamöterna väljs från valkretsar som be-
stäms enligt olika medlemsgrupper eller olika
områden. Stadgarna ska då också ange de
grunder enligt vilka medlemmarna fördelas
på valkretsarna.

I stadgarna kan det bestämmas att den
proportionella andelen fullmäktigeledamöter
som väljs från respektive valkrets bestäms

1) på grundval av antalet medlemmar i
andelslaget,

2) på grundval av medlemsandelarnas antal
eller det belopp som har betalats av dem,

3) enligt användningen av de tjänster som
andelslaget tillhandahåller eller ordnar på an-
nat sätt, eller

4) enligt någon annan grund än de som
avses i 1—3 punkten.

Om fullmäktigeledamöterna ska väljas
med fördelning på valkretsar, kan det i stad-
garna bestämmas att elektorer förrättar valet
av fullmäktigeledamöterna från sin valkrets.
Elektorerna utses inom valkretsarna av an-
delslagets medlemmar med iakttagande av
proportionella val och vad som i denna para-
graf föreskrivs om val av fullmäktigeledamö-
ter. Elektorernas mandattid ska anges i stad-
garna, och den får vara högst lika lång som
tiden för fullmäktiges mandattid.

I stadgarna kan det bestämmas att en röst-
ning genom vilken medlemmarna väljer full-
mäktige eller elektorer ska ske per post eller
genom datakommunikation eller med andra
tekniska hjälpmedel. Stadgarna ska då inne-
hålla bestämmelser om ett röstningsförfa-
rande som tryggar medlemmarnas rösträtt
och rätt att ställa upp kandidater.

39 §

Nytt val under mandattiden

Val av fullmäktigeledamöter ska förrättas
medan deras mandattid pågår, om andelslags-
medlemmar som företräder minst hälften el-
ler en i stadgarna angiven mindre del av
medlemmarnas sammanräknade röstetal
skriftligen kräver det.

Ledamöterna ska väljas inom fyra månader
från det att kravet framställdes. De nya leda-
möternas mandattid börjar dagen efter den då
valresultatet konstaterades. I stadgarna kan
det dock bestämmas att de nya ledamöternas
mandattid börjar senast två veckor efter valet.

40 §

Försummelse att förrätta val

Om valet av fullmäktigeledamöter försum-
mas iakttas vad som i 18 § 2 mom. föreskrivs
om regionförvaltningsverkets rätt att berät-
tiga sökanden att sammankalla behövlig
stämma. En sådan ansökan om förrättande av
val av fullmäktige som avses där kan göras
också av en andelslagsmedlem.

41 §

Fullmäktigesammanträdet

På fullmäktigesammanträdena tillämpas
denna lags bestämmelser om andelsstämma,
om inte annat föreskrivs i denna paragraf. En
fullmäktigeledamot har vid sammanträdet all-
tid en röst och kan inte utöva sin rätt genom
ombud. En fullmäktigeledamot får anlita bi-
träde endast om det bestäms så i stadgarna
eller fullmäktigesammanträdet beslutar så.

Extra fullmäktigesammanträde för att be-
handla ett ärende som hör till fullmäktige ska
hållas, om minst en fjärdedel av fullmäktige-
ledamöterna kräver det. Extra sammanträde
ska också hållas om en i stadgarna bestämd
mindre del av fullmäktigeledamöterna kräver
det.

Fullmäktigesammanträdet får inte besluta
om ett ärende som avses i 21 § förrän det har
förflutit en månad från det att andelslagsmed-
lemmarna har fått ett meddelande om besluts-
förslagets huvudsakliga innehåll och om tid-
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punkten för fullmäktigesammanträdet på
samma sätt som kallelse till en andelsstämma
som behandlar ett sådant ärende ska utfärdas.
Om beslutet i ett ärende som avses i 31 §
avviker från det som meddelats andelslagets
medlemmar och fullmäktigeledamöterna, ska
de underrättas om avvikelsen på det sätt som
anges i 21 §.

På kravet på att beslut av fullmäktigesam-
manträdet i ärenden som avses i 30 eller 31 §
ska biträdas av andelsägarna och aktieägarna
tillämpas vad som i 32 § föreskrivs om krav
på att andelsägarna och aktieägarna ska bi-
träda beslut av andelsstämman.

42 §

Klander av beslut samt skadeståndsansvar

Bestämmelserna om klander av andels-
stämmans beslut i 24 kap. tillämpas också på
klander av fullmäktigesammanträdets beslut.

Bestämmelser om en fullmäktigeledamots
skadeståndsansvar finns i 25 kap. 2 § och om
skadeståndsansvar för ordföranden för ett
fullmäktigesammanträde i 3 § i det kapitlet.

43 §

Andelslagsmedlemmars rättsmedel

Andelslagsmedlemmarna har alltid rätt att
kräva sådan särskild granskning som avses i
7 kap. 15 § och rätt att föra i 25 kap. 7 §
avsedd talan för andelslagets räkning. An-
delslagsmedlemmar som kräver granskning
eller väcker talan ska ha minst en fjärdedel
eller en i stadgarna föreskriven mindre del av
andelslagets totala röstetal. Andelslagsmed-
lemmar kan kräva särskild granskning eller
väcka talan även om fullmäktigeledamöterna
inte har motsatt sig fullmäktiges beslut på det
sätt som avses i 7 kap. 15 § eller 25 kap. 7 §.
Andelsägare och aktieägare har samma rätt
att föra i 25 kap. 7 § avsedd talan för an-
delslagets räkning.

6 kap.

Andelslagets ledning och företrädare

Ledning

1 §

Andelslagets ledning

Andelslaget ska ha en styrelse. Det kan
också ha en verkställande direktör och ett
förvaltningsråd.

I 1 kap. 7 § föreskrivs det om förbud mot
beslut som strider mot likställighetsprincipen,
i 1 kap. 8 § om omsorgsplikten och i 25 kap.
om skadeståndsansvar.

Bestämmelser om företrädande av an-
delslaget finns i 26—29 § i detta kapitel.

Styrelsens uppgifter och beslutsfattande

2 §

Styrelsens allmänna uppgifter

Styrelsen svarar för andelslagets förvalt-
ning och för att andelslagets verksamhet är
ändamålsenligt organiserad (allmän behörig-
het). Styrelsen svarar för att tillsynen över
andelslagets bokföring och medelsförvaltning
är ordnad på behörigt sätt.

Styrelsen och styrelseledamöter får inte
följa sådana beslut av andelsstämman, full-
mäktigesammanträdet, förvaltningsrådet eller
styrelsen som strider mot denna lag eller
andelslagets stadgar och därför är ogiltiga.

3 §

Styrelsens beslutsfattande

Som styrelsens beslut gäller majoritetens
åsikt, om inte stadgarna kräver kvalificerad
majoritet. Vid lika röstetal avgör ordföran-
dens röst. Om rösterna faller lika vid val av
ordförande och om inte något annat besluta-
des när styrelsen valdes eller om inte något
annat bestäms i stadgarna, avgörs valet ge-
nom lottdragning.

Styrelsen är beslutför när över hälften av
dess ledamöter är närvarande, om inte stad-
garna förutsätter ett större antal. I antalet
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beaktas de valda styrelseledamöterna. När
antalet räknas ut anses jäviga ledamöter inte
vara närvarande. Styrelsen får inte avgöra ett
ärende om inte samtliga styrelseledamöter i
möjligaste mån har getts tillfälle att delta i
behandlingen av det. Om en styrelseledamot
har förhinder, ska dennes ersättare ges till-
fälle att delta i behandlingen. Om ett beslut
fattas utan att styrelsen sammanträder, ska
beslutet registreras, undertecknas, numreras
och förvaras med iakttagande av vad som
föreskrivs om styrelsens mötesprotokoll i 6 §.

4 §

Jäv för styrelseledamöter

En styrelseledamot får inte delta i behand-
lingen av ett ärende som gäller ett avtal mel-
lan ledamoten och andelslaget. En styrelsele-
damot får inte heller delta i behandlingen av
ett ärende som gäller ett avtal eller en förbin-
delse mellan andelslaget och tredje man, om
ledamoten i ärendet har ett väsentligt intresse
som kan stå i strid med andelslagets intresse.
Vad som i denna paragraf föreskrivs om avtal
ska på motsvarande sätt tillämpas också på
andra rättshandlingar samt på rättegångar och
annan talan.

5 §

Styrelsens sammanträden

Styrelsens ordförande svarar för att styrel-
sen sammanträder vid behov. Styrelsen ska
sammankallas om en styrelseledamot eller
verkställande direktören kräver det. Om ord-
föranden trots allt inte sammankallar styrel-
sen, får kallelsen utfärdas av en styrelseleda-
mot, under förutsättning att minst hälften av
styrelseledamöterna godkänner förfarandet,
eller av verkställande direktören.

Styrelsen kan besluta att även någon annan
än en styrelseledamot får vara närvarande vid
sammanträdet. Bestämmelser om verkstäl-
lande direktörens rätt att delta i sammanträdet
finns i 18 §. Stadgarna får innehålla bestäm-
melser om närvarorätt.

6 §

Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammanträde ska det föras
protokoll som undertecknas av sammanträ-
dets ordförande och, om styrelsen har flera
ledamöter, av minst en av styrelsen därtill
utsedd ledamot. Varje styrelseledamot och
verkställande direktören har rätt att få sin
avvikande mening antecknad i protokollet.
Protokollen ska numreras löpande och förva-
ras på ett betryggande sätt.

7 §

Överföring av uppgifter

Styrelsen kan i ett enskilt fall eller med
stöd av stadgarna fatta beslut i ärenden som
hör till verkställande direktörens allmänna
behörighet, också då andelslaget har en verk-
ställande direktör.

Styrelsen kan föra ett ärende som hör till
dess eller verkställande direktörens allmänna
behörighet till andelsstämman eller förvalt-
ningsrådet för avgörande.

Styrelseledamöter samt styrelseuppdragets
början och upphörande

8 §

Styrelseledamöter, ersättare och ordförande

Till styrelsen ska minst en och högst fem
ordinarie ledamöter väljas, om inte något an-
nat bestäms i stadgarna. Om styrelsen har
färre än tre ledamöter ska dessutom minst en
ersättare höra till den. Vad som i denna lag
föreskrivs om ledamöter ska också tillämpas
på ersättare.

Om styrelsen har flera ledamöter ska den
ha en ordförande. Ordföranden väljs av sty-
relsen, om inte något annat beslutades då
styrelsen valdes eller om inte något annat
bestäms i stadgarna.

9 §

Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna väljs av andelsstäm-
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man, om det inte i stadgarna bestäms att de
ska väljas av förvaltningsrådet.

I stadgarna kan det bestämmas att mindre
än hälften av styrelseledamöterna ska väljas
på något annat sätt. Har en ledamot emeller-
tid inte valts på något annat sätt kan andels-
stämman eller förvaltningsrådet förrätta valet,
om inte annat bestäms i stadgarna.

10 §

Styrelseledamöternas behörighet

En juridisk person, en minderårig eller den
för vilken det har förordnats en intressebeva-
kare, vars handlingsbehörighet har begränsats
eller som är försatt i konkurs får inte vara
styrelseledamot. Bestämmelser om ett nä-
ringsförbuds inverkan på behörigheten finns i
lagen om näringsförbud (1059/1985).

Minst en styrelseledamot ska vara bosatt
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte registermyndigheten beviljar
andelslaget dispens från detta krav.

11 §

Styrelseledamöternas mandattid

Styrelseledamöternas mandattid fortgår
tills vidare, om det inte i stadgarna bestäms
om en tidsbunden mandattid. Mandattiden
upphör och en ny ledamots mandattid börjar
vid utgången av den andelsstämma som väl-
jer den nya ledamoten, om inte något annat
bestäms i stadgarna eller beslutas vid valet av
ny ledamot.

12 §

En styrelseledamots avgång

En styrelseledamot kan avgå från sitt upp-
drag före mandattidens utgång.

Avgången träder i kraft tidigast då styrel-
sen har underrättats om den. Om en ledamot
inte har valts av andelsstämman ska också
den som har valt ledamoten underrättas om
avgången.

En styrelseledamot som vid sin avgång har
skäl att anta att andelslaget inte längre har
några andra styrelseledamöter är skyldig att

se till att andelsstämman sammankallas för
att välja en ny styrelse.

13 §

Entledigande av styrelseledamot

En styrelseledamot kan före mandattidens
utgång entledigas av den som valt ledamoten.
En styrelseledamot som inte har valts av an-
delsstämman kan dock entledigas av andels-
stämman, om stadgarna har ändrats så att
valrätt inte längre föreligger.

Mandattiden för en entledigad ledamot
upphör vid utgången av den andelsstämma
som beslutar om entledigandet, om inte stäm-
man bestämmer någon annan tidpunkt. Man-
dattiden för en ledamot som har entledigats
av någon annan än andelsstämman upphör
omedelbart, om inte något annat framgår i
samband med entledigandet.

14 §

Komplettering av styrelsen

Om en styrelseledamots uppdrag upphör
under mandattiden eller om en styrelseleda-
mot förlorar sin behörighet enligt 10 §, träder
en ersättare i stället för styrelseledamoten
enligt vad som bestäms i stadgarna eller be-
slutades då ersättaren valdes. Om någon er-
sättare inte finns, ska styrelsens övriga leda-
möter se till att en ny ledamot väljs för den
återstående mandattiden. Om styrelsen med
ersättare är beslutför kan valet ske när andels-
stämman eller förvaltningsrådet sammanträ-
der nästa gång för att välja styrelseledamöter.

Övriga bestämmelser om styrelsen

15 §

Koncernförhållande

Om andelslaget har blivit moderandelslag
eller upphört att vara moderandelslag, ska
styrelsen utan dröjsmål underrätta en dotter-
sammanslutnings styrelse eller motsvarande
organ om detta. Dottersammanslutningens
styrelse eller motsvarande organ ska ge mo-
derandelslagets styrelse den information som
behövs för bedömning av koncernens ställ-
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ning och för beräkning av dess verksamhets-
resultat.

16 §

Avtal med ett andelslags enda medlem

Sådana avtal och förbindelser mellan an-
delslaget och dess enda medlem som inte hör
till andelslagets sedvanliga affärsverksamhet
ska antecknas i eller fogas till styrelsens mö-
tesprotokoll.

Verkställande direktör

17 §

Verkställande direktörens allmänna uppgifter

Verkställande direktören ska sköta an-
delslagets löpande förvaltning i enlighet med
styrelsens anvisningar och föreskrifter (all-
män behörighet). Verkställande direktören
svarar för att andelslagets bokföring är lagen-
lig och medelsförvaltningen ordnad på ett
betryggande sätt. Verkställande direktören
ska ge styrelsen och dess ledamöter de upp-
lysningar som styrelsen behöver för att sköta
sina uppgifter.

Verkställande direktören får vidta åtgärder
som med beaktande av omfattningen och ar-
ten av andelslagets verksamhet är exceptio-
nella eller vittgående endast om han eller hon
har styrelsens bemyndigande för det eller sty-
relsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig
olägenhet för andelslagets verksamhet. I det
sistnämnda fallet ska styrelsen så snart som
möjligt underrättas om åtgärden.

18 §

Verkställande direktörens närvaro vid styrel-
sens sammanträden

Verkställande direktören har rätt att när-
vara och yttra sig vid styrelsens sammanträ-
den också utan att vara styrelseledamot, om
inte styrelsen beslutar något annat.

19 §

Bestämmelser som ska tillämpas på verkstäl-
lande direktören och dennes ställföreträdare

På verkställande direktören ska dessutom

tilllämpas vad som föreskrivs om styrelsele-
damöter i 2 § 2 mom., som gäller ogiltiga
beslut, i 4 §, som gäller jäv, och i 10 § 1
mom., som gäller behörighet. Verkställande
direktören ska alltid vara bosatt inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, om
inte registermyndigheten beviljar andelslaget
dispens från detta krav.

Vad som i denna lag föreskrivs om verk-
ställande direktören ska också tillämpas på
ställföreträdaren.

20 §

Val av verkställande direktör samt dennes
avgång och entledigande

Verkställande direktören väljs av styrelsen.
I stadgarna kan det bestämmas att verkstäl-
lande direktören väljs av förvaltningsrådet
eller andelsstämman.

Verkställande direktören har rätt att avgå
från uppdraget. Avgången träder i kraft tidi-
gast då styrelsen har underrättats om den.

Verkställande direktören kan entledigas av
den som har valt honom eller henne till upp-
draget. Entledigandet träder i kraft omedel-
bart, om inte styrelsen beslutar om en senare
tidpunkt. Om verkställande direktören har
valts av någon annan än styrelsen, träder
entledigandet i kraft omedelbart, om inte den
som valt verkställande direktören beslutar om
en senare tidpunkt.

Förvaltningsråd

21 §

Förvaltningsrådets uppgifter

Bestämmelserna om ett förvaltningsråd ska
ingå i stadgarna. Förvaltningsrådet ska över-
vaka andelslagets förvaltning, som styrelsen
och verkställande direktören ansvarar för.
Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvis-
ningar i ärenden som är vittsyftande eller
principiellt viktiga.

I stadgarna kan det bestämmas att förvalt-
ningsrådet

1) väljer styrelseledamöterna och bestäm-
mer deras arvode,

2) väljer verkställande direktören och de

26 421/2013



övriga i andelslagets högsta ledning samt be-
slutar om deras löneförmåner,

3) beslutar i ärenden som avser betydande
inskränkning eller utvidgning av verksamhe-
ten eller väsentlig förändring av andelslagets
organisation,

4) ger den ordinarie andelsstämman ett
yttrande om bokslutet, och

5) också har andra uppgifter som hör till
styrelsens allmänna behörighet än de som
avses i 2—4 punkten och uppgifter som inte
anförtrotts andra organ.

Uppgifter som gäller den löpande förvalt-
ningen, bokföringen och medelsförvaltningen
enligt 17 § 1 mom. kan dock inte överföras
på förvaltningsrådet. I stadgarna kan inte hel-
ler styrelsens, dess ledamöters eller verkstäl-
lande direktörens rätt att företräda andelslaget
begränsas. Styrelsen är inte behörig i ärenden
som överförts på förvaltningsrådet, om inte
annat bestäms i stadgarna.

22 §

Förvaltningsrådets rätt att få upplysningar

Styrelsen, styrelseledamöterna och verk-
ställande direktören ska ge förvaltningsrådet
och dess ledamöter de upplysningar som för-
valtningsrådet behöver för att sköta sina upp-
gifter.

23 §

Förvaltningsrådets ledamöter och
ordförande

Förvaltningsrådet ska ha minst tre ledamö-
ter. Verkställande direktören och styrelsele-
damöterna får inte höra till förvaltningsrådet.
Förvaltningsrådet ska ha en ordförande. Ord-
föranden väljs av förvaltningsrådet, om inte
något annat beslutades när förvaltningsrådet
valdes eller om inte något annat bestäms i
stadgarna.

24 §

Bestämmelser som tillämpas på
förvaltningsrådet

På förvaltningsrådet och dess ledamöter
ska dessutom tillämpas vad som i 2 § 2 mom.

föreskrivs om ogiltiga beslut, i 3—6 § om
beslutsfattande, jäv, sammanträde och proto-
koll och i 9—14 § om val, behörighet, man-
dattid, avgång, entledigande och komplette-
ring.

25 §

Övriga organ

I stadgarna kan det bestämmas också om
andra organ i andelslaget. Dessa kan inte ges
sådana uppgifter som enligt denna lag ska
skötas av andelsstämman, fullmäktigesam-
manträdet, elektorerna, styrelsen, verkstäl-
lande direktören eller förvaltningsrådet.

Företrädande

26 §

Styrelsen och verkställande direktören som
företrädare

Andelslaget företräds av styrelsen. Verk-
ställande direktören kan företräda andelslaget
i ärenden som enligt 17 § hör till verkstäl-
lande direktörens uppgifter.

27 §

Övriga företrädare

I stadgarna kan det bestämmas att en sty-
relseledamot eller verkställande direktören
har rätt att företräda andelslaget eller att sty-
relsen får ge någon av sina ledamöter, verk-
ställande direktören eller någon annan namn-
given person rätt att företräda andelslaget.
Styrelsen kan när som helst återkalla en så-
dan rätt att företräda andelslaget som den
gett.

28 §

Begränsning av rätten att företräda
andelslaget

I handelsregistret kan bara en sådan be-
gränsning av rätten att företräda andelslaget
antecknas som innebär att två eller flera per-
soner endast tillsammans har denna rätt.
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En företrädares befogenhet begränsas ge-
nom en bestämmelse om verksamhetsområ-
det i stadgarna.

29 §

Bindande verkan av en företrädares åtgärder

En rättshandling som på andelslagets väg-
nar har företagits av en sådan företrädare för
andelslaget som avses i denna lag är inte
bindande för andelslaget, om företrädaren har

1) handlat i strid med en i denna lag angi-
ven begränsning av sin behörighet,

2) handlat i strid med en sådan begräns-
ning som avses i 28 §, eller

3) överskridit sin befogenhet och motpar-
ten insåg eller borde ha insett detta.

I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punkten
kan det inte anses att enbart den omständig-
heten att befogenhetsbegränsningarna har re-
gistrerats är ett tillräckligt bevis för att mot-
parten insåg eller borde ha insett att befogen-
heten överskreds.

7 kap.

Revision, verksamhetsgranskning, med-
lemmarnas granskningsrätt och särskild

granskning

Revision

1 §

Tillämplig lag

Bestämmelser om revision av andelslag
finns i detta kapitel och i revisionslagen.

2 §

Revisorsval

Bestämmelser om revisionsskyldigheten
finns i 2 kap. i revisionslagen och i 6 § i detta
kapitel.

Revisorn väljs av andelsstämman. Om
flera revisorer ska väljas kan det bestämmas i

stadgarna att en eller vissa av dem, dock inte
alla, ska väljas på något annat sätt.

3 §

Revisorssuppleant

Bestämmelser om skyldigheten att välja en
revisorssuppleant finns i 4 § i revisionslagen.
Andelsstämman kan välja en revisorssupple-
ant också i ett andelslag som inte har någon
skyldighet att välja en sådan och välja flera
revisorssuppleanter. I stadgarna kan det be-
stämmas att revisorssuppleanten för en sådan
revisor som väljs på något annat sätt enligt
2 § 2 mom. ska väljas på något annat sätt.

Vad som i denna lag och revisionslagen
föreskrivs om revisorer gäller också i fråga
om revisorssuppleanter.

4 §

En revisors mandattid

En revisors mandattid fortgår tills vidare,
om det inte i stadgarna bestäms om en tids-
bunden mandattid. Mandattiden upphör och
en ny revisors mandattid börjar vid utgången
av den andelsstämma som väljer ny revisor,
om inte något annat bestäms i stadgarna eller
om inte något annat beslutas när den nya
revisorn väljs.

5 §

Minoritetens rätt att kräva en revisor

I ett andelslag där någon revisor enligt lag
eller stadgarna inte behöver väljas ska an-
delsstämman välja en revisor, om medlem-
mar med minst en fjärdedel av andelslags-
medlemmarnas totala röstetal eller en tredje-
del av de vid stämman företrädda medlem-
marnas röstetal kräver det på den ordinarie
andelsstämman eller på den stämma där ären-
det enligt stämmokallelsen ska behandlas.
Väljer andelsstämman inte en revisor, ska
regionförvaltningsverket förordna en revisor
med iakttagande av 9 § 1 och 4 mom. i
revisionslagen. Dessutom krävs det att en
medlem ansöker om ett förordnande inom en
månad efter stämman.
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6 §

Särskild skyldighet att välja en CGR-revisor

I ett börsandelslag ska minst en av de
revisorer som andelsstämman väljer vara en
sådan CGR-revisor eller CGR-sammanslut-
ning som avses i 2 § 2 punkten i revisionsla-
gen.

Verksamhetsgranskning

7 §

Val av verksamhetsgranskare och dennes
mandattid

Ett andelslag ska ha en verksamhetsgran-
skare som andelsstämman valt, om andelsla-
get inte har någon revisor och om inte annat
bestäms i stadgarna.

En verksamhetsgranskare ska dock alltid
väljas, om andelslaget inte har någon revisor
och medlemmar med minst en fjärdedel av
andellagsmedlemmarnas totala röstetal eller
en tredjedel av de vid stämman företrädda
medlemmarnas röstetal kräver det på den or-
dinarie andelsstämman eller på den stämma
där ärendet enligt stämmokallelsen ska be-
handlas.

Verksamhetsgranskaren väljs av andels-
stämman. Om andelslaget har en revisor kan
andelsstämman besluta om val av verksam-
hetsgranskare med sådan majoritet som avses
i 5 kap. 28 §. Om flera verksamhetsgranskare
ska väljas kan det bestämmas i stadgarna att
en eller vissa av dem, dock inte alla, ska
väljas på något annat sätt.

Om en verksamhetsgranskare inte har valts
enligt denna lag eller stadgarna, ska region-
förvaltningsverket förordna en verksamhets-
granskare med iakttagande av bestämmel-
serna om förordnande av revisor i 5 §.

På en verksamhetsgranskares mandattid
ska bestämmelserna om en revisors mandat-
tid i 4 § tilllämpas.

8 §

Verksamhetsgranskares suppleant

Om endast en verksamhetsgranskare väljs
ska dessutom åtminstone en suppleant väljas

för verksamhetsgranskaren. På suppleanten
tillämpas vad som föreskrivs om verksam-
hetsgranskare.

9 §

Verksamhetsgranskares behörighet och
oberoende

En verksamhetsgranskare får inte vara
1) en juridisk person, en minderårig eller

en person för vilken det har förordnats en
intressebevakare, vars handlingsbehörighet
har begränsats eller som är försatt i konkurs
eller har meddelats näringsförbud,

2) ledamot i andelslagets styrelse eller an-
delslagets verkställande direktör eller i mot-
svarande ställning i en annan sammanslut-
ning som hör till samma koncern,

3) en person som har till uppgift att sköta
andelslagets bokföring eller medelsförvalt-
ning eller tillsynen över medelsförvaltningen,

4) anställd hos andelslaget eller hos en
person som avses i 2 eller 3 punkten,

5) någon som har ett penninglån, en säker-
het eller motsvarande förmån som beviljats
eller ställts av andelslaget eller av någon i
dess ledning eller som har gett nämnda part
en sådan förmån, eller

6) make, bror eller syster till en person
som avses i 2 eller 3 punkten eller släkting i
rätt upp- eller nedstigande led till en sådan
person.

En verksamhetsgranskare ska ha den eko-
nomiska och juridiska sakkunskap och erfa-
renhet som med hänsyn till arten och omfatt-
ningen av andelslagets verksamhet behövs
för uppdraget.

En verksamhetsgranskare ska vara obero-
ende vid utförandet av verksamhetsgransk-
ning. Om förutsättningar för en oberoende
verksamhet saknas till väsentliga delar, ska
verksamhetsgranskaren antingen vägra ta
emot uppdraget eller avstå från det.

10 §

Verksamhetsgranskningens innehåll

Verksamhetsgranskningen omfattar en
med tanke på arten och omfattningen av an-
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delslagets verksamhet tillräcklig granskning
av andelslagets ekonomi och förvaltning.

11 §

Verksamhetsgranskningsberättelse

Verksamhetsgranskaren ska avge en date-
rad och undertecknad verksamhetsgransk-
ningsberättelse för varje räkenskapsperiod. I
berättelsen ska det bokslut som är föremål för
den specificeras.

Verksamhetsgranskningsberättelsen ska
innehålla ett uttalande om

1) huruvida bokslutet innehåller väsentliga
uppgifter om andelslagets intäkter, utgifter,
medel, eget kapital, skulder och de säkerheter
som andelslaget ställt, och

2) huruvida verksamhetsberättelsen till vä-
sentliga delar innehåller de uppgifter som
avses i 8 kap. 5—8 §.

Om verksamhetsgranskaren inte har kun-
nat uttala sig, ska granskaren meddela detta i
verksamhetsgranskningsberättelsen. Behöv-
liga tillläggsuppgifter kan ges i berättelsen.

Verksamhetsgranskaren ska påpeka det i
verksamhetsgranskningsberättelsen om det
vid granskningen framkommit att en ledamot,
ordföranden eller vice ordföranden i andelsla-
gets styrelse eller andelslagets verkställande
direktör har

1) gjort sig skyldig till en handling eller
försummelse som kan medföra skadestånds-
skyldighet gentemot andelslaget, eller

2) brutit mot denna lag eller andelslagets
stadgar.

Verksamhetsgranskningsberättelsen ska
lämnas till andelslagets styrelse senast två
veckor före den andelsstämma där bokslutet
ska läggas fram för fastställelse.

12 §

Arvode och övriga kostnader

En verksamhetsgranskare har rätt till

arvode av andelslaget. Andelslaget svarar
också för de övriga kostnaderna för verksam-
hetsgranskningen.

13 §

Verksamhetsgranskarens rätt att få upplys-
ningar, skyldighet att lämna upplysningar

och tystnadsplikt

Andelslagets styrelse och verkställande di-
rektör ska ge verksamhetsgranskaren möjlig-
het att förrätta verksamhetsgranskning i den
omfattning som granskaren finner behövlig
och även ge sådana redogörelser och sådan
hjälp som granskaren begär. Motsvarande or-
gan i ett dotterföretag har samma skyldighe-
ter gentemot en verksamhetsgranskare i mo-
derandelslaget.

En verksamhetsgranskare har rätt att när-
vara och yttra sig vid ett styrelsesammanträde
eller en andelsstämma som behandlar frågor
som anknyter till granskarens uppdrag. Gran-
skaren ska vara närvarande vid sammanträdet
eller stämman, om de frågor som behandlas
är av sådan art att granskarens närvaro är
nödvändig.

Verksamhetsgranskaren ska på begäran av
andelsstämman ge närmare uppgifter om om-
ständigheter som kan påverka bedömningen
av ett ärende som behandlas vid stämman.
Uppgifterna får dock inte ges om de skulle
orsaka andelslaget väsentlig olägenhet.

Verksamhetsgranskaren ska på en med-
lems begäran lämna andelsstämman alla upp-
lysningar om andelslaget, om det inte medför
andelslaget väsentlig olägenhet. Granskaren
får i övrigt röja en omständighet som han
eller hon fått kännedom om i sitt uppdrag och
som

1) granskaren ska meddela eller ge utlå-
tande om med stöd av lag,

2) en myndighet, domstol eller annan per-
son på grundval av lag har rätt att få känne-
dom om,

3) andelslaget samtyckt till att får röjas,
4) har kommit till allmän kännedom, eller
5) inte medför olägenhet för andelslaget.
Bestämmelser om verksamhetsgranskarens

skadeståndsansvar finns i 25 kap.
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Medlemmarnas granskningsrätt och särskild
granskning

14 §

Medlemmarnas granskningsrätt i andelslag
med få medlemmar

I ett andelslag med högst tio medlemmar
har en medlem rätt att ta del av andelslagets
bokföring och andra till andelslagets verk-
samhet anknytande handlingar i den omfatt-
ning som behövs för bedömning av de om-
ständigheter som avses i 5 kap. 27 § 1 mom.

Styrelsen kan förvägra medlemmarna
denna rätt om andelslaget förorsakas väsent-
lig olägenhet av detta. På styrelsens skyldig-
het att ge upplysningar som förorsakar vä-
sentlig olägenhet till revisorerna i stället för
till medlemmarna tillämpas bestämmelserna i
5 kap. 27 § 3 mom. Tiden för lämnande av
upplysningen och revisorernas utlåtande räk-
nas dock från det att begäran framställdes.

En medlem har rätt att anlita medhjälpare
och att mot ersättande av andelslagets kostna-
der få kopior av bokföringen och av andra
handlingar. Styrelsen kan förbjuda anlitande
av andra än revisorer som medhjälpare.

En medlem eller en medhjälpare får inte
röja eller utnyttja information som erhållits
på det sätt som avses i denna paragraf, om
andelslaget kan förorsakas väsentlig olägen-
het av att informationen utnyttjas eller röjs.

15 §

Föreläggande om särskild granskning

En medlem kan hos regionförvaltningsver-
ket på andelslagets hemort ansöka om sär-
skild granskning av andelslagets förvaltning
och bokföring under en viss förfluten tid eller
om särskild granskning av vissa åtgärder eller
omständigheter. En förutsättning är att försla-
get har behandlats på andelsstämman och
biträtts så som avses i 2 mom. Ansökan till
regionförvaltningsverket ska göras inom en
månad från andelsstämman.

Granskningsförslaget ska läggas fram på
den ordinarie andelsstämman eller på den
andelsstämma där ärendet enligt stämmokal-
lelsen ska behandlas. Ansökan får göras om

medlemmar med minst en fjärdedel av med-
lemmarnas totala röstetal eller en tredjedel av
de vid stämman företrädda medlemmarnas
röstetal har biträtt förslaget.

Regionförvaltningsverket ska höra an-
delslagets styrelse och, om granskningen en-
ligt ansökan gäller en viss persons åtgärder,
denna person. Ansökan ska bifallas om det
anses att det finns vägande skäl för gransk-
ningen. Regionförvaltningsverket kan för-
ordna en eller flera särskilda granskare. Ett
sådant förordnande kan verkställas trots att
det inte har vunnit laga kraft.

16 §

Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk
person eller en revisionssammanslutning.
Den särskilda granskaren ska ha den ekono-
miska och juridiska sakkunskap och erfaren-
het som granskningsuppdragets art och om-
fattning förutsätter. Vad som i 25 kap. 6—9 §
och 26 kap. 3 § i denna lag och i 8, 18, 19,
24—26 och 51 § i revisionslagen föreskrivs
om revisorer ska tillämpas på en särskild
granskare.

17 §

Granskningsyttrande

Över en särskild granskning ska ett ytt-
rande ges till andelsstämman. Yttrandet ska i
minst en veckas tid före andelsstämman hål-
las tillgängligt för medlemmarna på andelsla-
gets huvudkontor eller webbsidor, utan dröjs-
mål sändas till de medlemmar som ber om
det och även läggas fram på andelsstämman.

18 §

Arvode och övriga kostnader

En särskild granskare har rätt till ett arvode
av andelslaget. Andelslaget svarar också för
de övriga kostnaderna för särskild gransk-
ning. En domstol kan dock av särskilda skäl
ålägga en medlem som har ansökt om sär-
skild granskning att helt eller delvis ersätta
andelslaget för granskningskostnaderna.
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8 kap.

Eget kapital, bokslut, verksamhetsberät-
telse och koncern

Eget kapital

1 §

Indelning och användning av eget kapital

Ett andelslags eget kapital indelas i bundet
eget kapital och fritt eget kapital. Andelskapi-
talet, reservfonden och aktiekapitalet samt
uppskrivningsfonden, fonden för verkligt
värde och omvärderingsfonden, vilka avses i
bokföringslagen, hänförs till det bundna egna
kapitalet. Övriga fonder samt räkenskapspe-
riodens och föregående räkenskapsperioders
överskott hör till det fria egna kapitalet.

Om andelslagets syfte enligt stadgarna är
att bereda vinst kan överskottet i det egna
kapitalet anges som vinst och underskottet
som förlust.

I lagen om införande av lagen om an-
delslag (422/2013) föreskrivs om överkurs-
fonder som har avsatts innan denna lag trätt i
kraft och om en sådan post som avses i 6 kap.
2 § 3 mom. i den upphävda lagen om an-
delslag (1488/2001).

Bestämmelser om utbetalning och annan
användning av eget kapital finns utom i detta
kapitel också i 16—19 kap.

2 §

Fonden för inbetalt fritt eget kapital

I fonden för inbetalt fritt eget kapital ska
den del av andelarnas och aktiernas teck-
ningspris tas upp som enligt avtalet om an-
delslagsbildning, stadgarna eller beslutet om
emission av andelar eller aktier inte ska tas
upp i andelskapitalet eller aktiekapitalet och
som enligt bokföringslagen inte ska tas upp
som en post under främmande kapital samt
en sådan annan investering av eget kapital
som inte tas upp i någon annan fond. I fonden
ska också det belopp tas upp som andelskapi-
talet eller aktiekapitalet minskas med och
som inte används till täckning av förlust eller
utbetalning av medel.

Bokslut och verksamhetsberättelse

3 §

Tillämpning av bokföringslagen

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska
upprättas i enlighet med bokföringslagen och
detta kapitel.

4 §

Räkenskapsperiod

Bestämmelser om andelslagets räkenskaps-
period ska tas in i avtalet om andelslagsbild-
ning eller i stadgarna när andelslaget bildas.
Också då det inte bestäms om räkenskapspe-
rioden i stadgarna är det andelsstämman som
beslutar om ändring av räkenskapsperioden.
Ändringen träder i kraft då den har registre-
rats.

5 §

Verksamhetsberättelse

De uppgifter som förutsätts i denna lag ska
alltid tas in i verksamhetsberättelsen. Mot-
svarande information får dock ges i boksluts-
noter i stället för verksamhetsberättelsen, om
inte något annat föreskrivs i bokföringslagen.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla sty-
relsens förslag till disposition av andelslagets
överskott och styrelsens förslag till eventuell
utbetalning av annat fritt eget kapital.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla upp-
gifter om

1) antalet andelar och aktier av varje slag
av andelar och aktier och stadgarnas huvud-
sakliga bestämmelser om varje andels- och
aktieslag,

2) andelslagets andelskapital uppdelat i
olika slag av andelar, och

3) de huvudsakliga villkoren för kapitallån
och den på lånen upplupna, icke kostnads-
förda räntan.

Andelslagets utländska filialer ska uppges i
verksamhetsberättelsen.
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6 §

Verksamhetsberättelsens uppgifter om
närståendelån

I verksamhetsberättelsen ska det separat
uppges penninglån, säkerheter och ansvars-
förbindelser till personer som står andelslaget
nära och de huvudsakliga villkoren för dessa,
i det fall att penninglånen, säkerheterna och
ansvarsförbindelserna sammanlagt överstiger
20 000 euro eller utgör mer än 5 procent av
andelslagets eget kapital enligt balansräk-
ningen.

Ett andelslag och en person anses vara
närstående till varandra, om den ena parten
kan utöva ett bestämmande inflytande över
den andra eller ett betydande inflytande över
beslut som gäller den andras ekonomi och
affärsverksamhet.

7 §

Verksamhetsberättelsens uppgifter om struk-
turella och finansiella arrangemang

Av verksamhetsberättelsen ska framgå
1) om andelslaget har blivit moderan-

delslag, om andelslaget har varit övertagande
andelslag vid en fusion eller delning eller om
andelslaget har delats,

2) de belopp av andelens teckningspris
som på basis av bokslutet eller ett tidigare
bokslut ska återbetalas och återbetalningstid-
punkterna enligt de olika slagen av andelar,

3) det huvudsakliga innehållet i ett sådant
beslut om andels- eller aktieemission mot
vederlag som avses i 9 kap. 6 § eller om
vederlagsfri emission som avses i 9 kap. 18 §
eller i en bestämmelse i stadgarna,

4) det huvudsakliga innehållet i ett beslut
som avses i 10 kap. 3 § och som gäller emis-
sion av optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till andelar eller ak-
tier,

5) de huvudsakliga villkoren för teckning
som baserar sig på tidigare emitterade op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till andelar och aktier, och

6) styrelsens gällande bemyndiganden att
emittera andelar och aktier samt optionsrätter
och andra särskilda rättigheter som berättigar
till andelar och aktier.

Verksamhetsberättelsen ska uppta de upp-
gifter som avses i 2 kap. 6 § och 9 kap. 13 § i
fråga om sådan betalning av andel genom
apport som hänför sig till räkenskapsperio-
den.

8 §

Verksamhetsberättelsens uppgifter om egna
andelar och aktier

I verksamhetsberättelsen ska för varje an-
dels- och aktieslag uppges

1) det sammanlagda antal egna andelar och
aktier i andelslaget och moderandelslaget
som andelslaget och dess dottersammanslut-
ningar innehar och har mottagit som pant
samt dessas relativa andelar av samtliga rös-
tetal för dem,

2) de egna andelar och aktier och de ande-
lar och aktier i moderandelslaget som an-
delslaget har förvärvat och mottagit som pant
under räkenskapsperioden samt avyttring och
ogiltigförklaring av dem.

I verksamhetsberättelsen ska följande upp-
gifter lämnas om sådana egna andelar och
aktier och sådana andelar och aktier i mode-
randelslaget som under räkenskapsperioden
har förvärvats och mottagits som pant av
andelslaget samt avyttrats och förklarats ogil-
tiga:

1) hur andelarna och aktierna har tillfallit
andelslaget eller avyttrats,

2) andelarnas och aktiernas antal och rela-
tiva andel av samtliga andelar och aktier, och

3) betalt vederlag.
Andelar och aktier som andelslaget innehar

ska uppges separat från andelar och aktier
som det har tagit emot som pant. Om andelar
och aktier har tagits emot från eller överlåtits
till en närstående till andelslaget, ska denne
nämnas vid namn.

9 §

Koncernbokslut

Koncernbokslut ska, utöver vad som före-
skrivs någon annanstans, upprättas i enlighet
med detta kapitel.
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Moderandelslaget ska alltid upprätta ett
koncernbokslut, om det betalar ut medel till
medlemmarna, andelsägarna eller aktieä-
garna. Ett koncernbokslut behöver dock inte
upprättas, om andelslaget enligt 6 kap. 1 §
4 mom. i bokföringslagen är befriat från skyl-
digheten att upprätta koncernbokslut.

10 §

Registrering av bokslut och
verksamhetsberättelse

Andelslaget ska göra registeranmälan om
bokslutet och verksamhetsberättelsen inom
två månader från det att bokslutet har fast-
ställts. Till anmälan ska fogas en kopia av
revisionsberättelsen och koncernrevisionsbe-
rättelsen samt en styrelseledamots eller verk-
ställande direktörens skriftliga intyg över da-
tum för fastställande av bokslutet och över
andelsstämmans beslut om andelslagets över-
skott.

Om den skyldighet som föreskrivs i
1 mom. åsidosätts kan registermyndigheten
ålägga verkställande direktören eller en sty-
relseledamot att vid vite fullgöra skyldighe-
ten inom föreskriven tid. I ett beslut i vilket
registermyndigheten har förelagt vite får änd-
ring inte sökas genom besvär. Bestämmelser
om registermyndighetens skyldighet att på
grund av försummelse försätta andelslaget i
likvidation eller avföra det ur handelsregistret
finns i 23 kap. 4 § 1 mom.

11 §

Bokföringsnämndens anvisningar och utlå-
tanden

Bokföringsnämnden kan så som föreskrivs
i 8 kap. 2 § i bokföringslagen ge anvisningar
och utlåtanden om tillämpningen av denna
lags bestämmelser om upprättande av bokslut
och utarbetande av verksamhetsberättelse.

12 §

Koncern

Om ett andelslag har i 1 kap. 5 § i bokfö-
ringslagen avsett bestämmande inflytande i
en annan inhemsk eller utländsk sammanslut-

ning eller stiftelse, är andelslaget moderan-
delslag medan den andra parten är dottersam-
manslutning. Moderandelslaget och dess dot-
tersammanslutningar bildar en koncern.

Ett andelslag har bestämmande inflytande i
en annan sammanslutning eller stiftelse också
då andelslaget tillsammans med en eller flera
av sina dottersammanslutningar eller då en
dottersammanslutning ensam eller tillsam-
mans med andra dottersammanslutningar har
ett sådant bestämmande inflytande i samman-
slutningen eller stiftelsen som avses i 1 kap. 5
§ i bokföringslagen.

Vad som i 1 kap. 5 § i bokföringslagen
föreskrivs om bokföringsskyldiga ska tilläm-
pas på andelslag som avses ovan, och vad
som i samma paragraf föreskrivs om målföre-
tag ska tillämpas på sådana andra inhemska
eller utländska sammanslutningar eller stiftel-
ser som avses ovan.

III AVDELNINGEN

FINANSIERING

9 kap.

Skyldighet att ta andelar samt på stad-
garna grundade andelar och aktier och

andels- och aktieemission

1 §

Skyldighet att ta andelar och aktier samt rätt
att ta andelar och aktier på basis av stad-

garna

Varje medlem ska ta en andel.
I stadgarna kan det bestämmas att en med-

lem i andelslaget är skyldig att ta flera ande-
lar eller att ta aktier utöver andelarna och om
ökningen och minskningen av denna skyldig-
het. Stadgarna ska då ange grunderna för
ökningen eller minskningen av skyldigheten.
Teckningspriset för nya andelar och aktier
samt tid och sätt för betalning av det ska
bestämmas i stadgarna eller i ett beslut av
andelsstämman.

I stadgarna kan det bestämmas att en med-
lem i andelslaget eller någon annan har rätt
att få andelar eller aktier. Stadgarna ska då
ange grunderna för denna rätt. Teckningspri-
set för nya andelar och aktier samt tid och
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sätt för betalning av det ska bestämmas i
stadgarna eller i ett beslut av andelsstämman.

Andelslaget kan på det sätt som avses i
detta kapitel emittera nya andelar och aktier
eller avyttra egna andelar och aktier som det
innehar.

2 §

Andelsemission och aktieemission

Andelslaget kan på grundval av en bestäm-
melse i stadgarna eller ett beslut av andels-
stämman emittera nya andelar och avyttra
egna andelar som det innehar (andelsemis-
sion) och emittera nya aktier eller avyttra
egna aktier som det innehar (aktieemission).

Andelar och aktier kan tecknas av med-
lemmar och andra mot vederlag (andelsemis-
sion mot vederlag, aktieemission mot veder-
lag) eller emitteras utan vederlag (vederlags-
fri andelsemission, vederlagsfri aktieemis-
sion) för medlemmar, andelsägare, aktieägare
och andelslaget självt.

Om en andelsemission eller aktieemission
baserar sig på stadgarna, ska grunderna för
emission av andelar eller aktier bestämmas i
stadgarna. Teckningspriset för nya andelar
samt tid och sätt för betalning av det ska
bestämmas i stadgarna eller i ett beslut av
andelsstämman. Beslut om emission av nya
andelar fattas av det organ i andelslaget som
beslutar om antagning av medlemmar, om
inte annat bestäms i stadgarna.

3 §

Allmänna bestämmelser om beslutsfattandet

Beslut om andelsemission och aktieemis-
sion fattas av andelsstämman, om inte annat
bestäms i stadgarna på det sätt som föreskrivs
i 2 §.

Andelsstämman kan genom sitt beslut ge
styrelsen bemyndigande att besluta om an-
delsemission i dess helhet eller till någon del
(andelsemissionsbemyndigande). Då ska
maximiantalet andelar av olika slag som
emitteras framgå av andelsstämmans beslut.
Bemyndigandet kan gälla också aktieemis-
sion (aktieemissionsbemyndigande). Aktie-
emissionsbemyndigandet ska anmälas för re-

gistrering utan obefogat dröjsmål, dock se-
nast en månad efter beslutet. Om inte något
annat bestäms i bemyndigandet är det i kraft
tills vidare. Ett nytt andelsemissionsbemyndi-
gande och ett nytt aktieemissionsbemyndi-
gande upphäver ett tidigare, om inte något
annat beslutas.

I 5 kap. 19—24 § föreskrivs om stämmo-
kallelse och stämmohandlingar samt om
framläggande och sändande av dem.

4 §

Företrädesrätt till andelar och aktier

Medlemmarna, andelsägarna och aktieä-
garna har vid en andelsemission och aktie-
emission företrädesrätt till andelar och aktier
i samma förhållande som de sedan tidigare
har andelar och aktier i andelslaget.

Om det finns andelar och aktier av olika
slag i andelslaget, ska företrädesrätten tillgo-
doses genom att andelar och aktier av alla
slag emitteras i förhållande till de olika an-
dels- och aktieslagen och genom att andelar
och aktier av varje slag erbjuds medlem-
marna, andelsägarna och aktieägarna i
samma förhållande som de sedan tidigare har
sådana andelar och aktier.

I stadgarna kan avvikelse göras från 1 och
2 mom.

5 §

Riktad andelsemission och riktad aktieemis-
sion

Ett beslut av andelsstämman som gäller
andelsemission och aktieemission kan verk-
ställas med avvikelse från företrädesrätten
enligt 4 § (riktad andelsemission, riktad ak-
tieemission), om det från andelslagets syn-
punkt finns vägande ekonomiska skäl för
detta. Vid bedömningen av om det finns god-
tagbara förutsättningar för en riktad emission
ska särskilt avseende fästas vid förhållandet
mellan teckningspriset per andel och det
gängse priset. En riktad andelsemission och
en riktad aktieemission kan verkställas som
en vederlagsfri emission endast om det från
andelslagets synpunkt och med beaktande av
dess samtliga medlemmars, andelsägares och
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aktieägares intresse finns synnerligen vä-
gande ekonomiska skäl för detta.

Om styrelsen föreslår att andelsstämman
ska besluta om en riktad andelsemission eller
en riktad aktieemission eller om ett sådant
andels-emissions- eller aktieemissionsbe-
myndigande som inte utesluter styrelsens rätt
att besluta om en riktad andels- eller aktie-
emission, ska detta nämnas i stämmokallel-
sen. Andelsstämman ska fatta ett sådant be-
slut med kvalificerad majoritet enligt 5 kap.
29 §.

Som en avvikelse från företrädesrätten an-
ses inte att man i syfte att underlätta genom-
förandet av emissionen beslutar att ge var och
en med företrädesrätt endast det maximiantal
teckningsrätter som är delbart med det antal
som berättigar till nya andelar och aktier och
att sälja de återstående rättigheterna på en
sådan reglerad marknad som avses i lagen om
handel med finansiella instrument eller på
offentlig auktion för deras räkning som har
rätt till dem, så att de medel som flutit in
redovisas senast i samband med följande ut-
betalning av medel efter teckningstidens ut-
gång.

Andelsemission och aktieemission mot
vederlag

6 §

Beslutsinnehåll

I ett beslut om andels- eller aktieemission
mot vederlag ska följande nämnas:

1) det antal eller maximiantal andelar och
aktier av olika slag som ska emitteras och
huruvida emissionen avser nya andelar och
aktier eller andelar och aktier som andelsla-
get innehar,

2) vem som har rätt att teckna andelar och
aktier och, vid en riktad andels- eller aktie-
emission, dessutom motiveringen till varför
det finns ett i 5 § 1 mom. avsett vägande
ekonomiskt skäl för en avvikelse från med-
lemmarnas, andelsägarnas och aktieägarnas
företrädesrätt,

3) priset per andel och aktie (tecknings-
pris) och motiveringen till prissättningen, och

4) betalningstiden för andelarna och ak-
tierna.

Om inte alla teckningsberättigade tecknar
sina andelar och aktier vid den stämma som
beslutar om andels- eller aktieemissionen,
ska dessutom följande nämnas i beslutet:

1) teckningstiden, och
2) den tid inom vilken företrädesrätten ska

utnyttjas, när det inte är fråga om en riktad
andels- eller aktieemission.

Den tid som avses i 2 mom. 2 punkten
löper inte ut förrän två veckor har förflutit
från teckningstidens början.

7 §

Teckningspris

Det teckningspris som betalats för en ny
andel ska tas upp i andelskapitalet som en
ökning av detta, om det inte enligt andelse-
missionsbeslutet helt eller delvis ska avsättas
till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller
om inte något annat föreskrivs i bokföringsla-
gen.

Det teckningspris som betalats för en ny
aktie ska tas upp i aktiekapitalet som en
ökning av detta, om det inte enligt aktieemis-
sionsbeslutet helt eller delvis ska avsättas till
fonden för inbetalt fritt eget kapital eller om
inte något annat föreskrivs i bokföringslagen.

Det belopp som ska betalas för en egen
andel och aktie som andelslaget avyttrar ska
avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapi-
tal, om det inte enligt andels- eller aktieemis-
sionsbeslutet helt eller delvis ska tas upp i
andelskapitalet eller aktiekapitalet eller om
inte något annat föreskrivs i bokföringslagen.

8 §

Registrering av beslut

Beslut om aktieemission mot vederlag ska
anmälas för registrering, om nya aktier emit-
teras. Anmälan ska göras utan obefogat
dröjsmål, dock senast en månad efter beslu-
tet.

Om det framgår att emissionen av nya
aktier kommer att omfatta färre aktier än det i
beslutet angivna maximiantalet, kan änd-
ringen anmälas för registrering.
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9 §

Medlemmars, andelsägares och aktieägares
rätt till information

Medlemmar, andelsägare och aktieägare
som enligt ett beslut som avses i 6 § 2 mom.
har rätt att teckna andelar eller aktier ska
innan teckningstiden börjar informeras om
beslutet på samma sätt som en stämmokal-
lelse utfärdas. Samtidigt ska det ges informa-
tion om hur och inom vilken tid medlem-
marna, andelsägarna och aktieägarna kan ut-
nyttja sin rätt.

Information enligt 1 mom. behöver inte
ges, om

1) motsvarande information framgår av
kallelsen till den andelsstämma som beslutar
om andels- eller aktieemissionen eller finns
tillgänglig på den stämma som beslutar om
emissionen och där medlemmarna, andelsä-
garna eller aktieägarna är närvarande, eller

2) motsvarande information offentliggörs
på det sätt som avses i 4 kap. i värdepappers-
marknadslagen (746/2012).

Andels- och aktieemissionsbeslutet och de
handlingar om andelslagets ekonomiska ställ-
ning som avses i 5 kap. 23 § 2 mom. ska
under teckningstiden hållas tillgängliga för de
medlemmar, andelsägare och aktieägare som
avses i 1 mom. Denna skyldighet föreligger
dock inte, om andelslaget har offentliggjort
ett sådant prospekt enligt 4 kap. i värdepap-
persmarknadslagen där motsvarande informa-
tion framgår.

10 §

Teckning

Teckning av andelar och aktier ska ske
bevisligen. Tecknaren, det andels- eller aktie-
emissionsbeslut som teckningen baserar sig
på och de andelar eller aktier som teckningen
avser ska framgå av teckningen.

11 §

Teckningsfordringar

Andelslaget får inte avyttra eller pantsätta
sina teckningsfordringar. Om andelslaget för-

sätts i konkurs hör sådana fordringar till kon-
kursboet.

Teckningspriset kan kvittas mot en fordran
på andelslaget endast med styrelsens sam-
tycke, om inte något annat anges i andels-
eller aktieemissionsbeslutet.

12 §

Betalning i pengar

Det teckningspris för en aktie som ska
betalas i pengar ska betalas in på andelslagets
konto i en inlåningsbank i Finland eller i ett
sådant utländskt kreditinstituts filial i Finland
som har rätt att ta emot insättningar eller på
ett motsvarande konto i utlandet.

13 §

Apport

Om teckningspriset helt eller delvis betalas
med apportegendom, ska egendomen vid tid-
punkten för avyttringen vara av sådant eko-
nomiskt värde för andelslaget som minst
motsvarar betalningen. Ett åtagande att utföra
arbete eller tillhandahålla en tjänst får inte
jämställas med apportegendom.

I andels- och aktieemissionsbeslutet ska
det anges om teckningspriset kan betalas med
apportegendom. Beslutet ska dessutom inne-
hålla en redogörelse där apportegendomen
och dess värde som betalning specificeras
och där det anges vilka omständigheter som
påverkar värderingen och vilka värderings-
metoder som tillämpas. Om bestämmelserna i
detta moment inte har iakttagits, är tecknaren
skyldig att visa att egendomen för andelslaget
var av sådant ekonomiskt värde som motsva-
rade betalningen. Bristande belopp ska beta-
las till andelslaget i pengar.

Om teckningspriset betalas i pengar under
förutsättning att andelslaget mot vederlag för-
värvar egendom, ska vad som föreskrivs om
betalning med apportegendom tillämpas på
förvärvet på motsvarande sätt.

14 §

Följderna av betalningsdröjsmål

Styrelsen kan konstatera att rätten till en
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andel och aktie är förverkad, om inte teck-
ningspriset och eventuell dröjsmålsränta har
betalats efter det att de har förfallit till betal-
ning och om inte styrelsen har beviljat teck-
naren förlängd betalningstid. Styrelsen får i
så fall ge teckningsrätten till någon annan
eller ogiltigförklara den obetalda nya andelen
och aktien.

Den vars rätt till en aktie enligt 1 mom. har
konstaterats förverkad är skyldig att i ersätt-
ning till andelslaget utöver eventuella indriv-
ningskostnader betala en tiondel av aktiens
teckningspris.

15 §

Registrering av nya aktier

När nya aktier har tecknats kan de anmälas
för registrering först efter det att de till fullo
har betalats och eventuella andra villkor har
uppfyllts. Registeranmälan ska då göras utan
obefogat dröjsmål och vid behov i flera om-
gångar med beaktande av dels aktieägarnas
rättigheter, dels de kostnader som anmälan
medför för andelslaget. När över ett år har
förflutit från teckningstidens början ska en
registeranmälan om nya aktier dessutom gö-
ras utan dröjsmål efter utgången av varje
räkenskapsperiod. När nya aktier anmäls för
registrering ska det även anmälas huruvida
teckningspriset innebär en ökning av aktieka-
pitalet.

Aktierna ska anmälas för registrering inom
fem år från aktieemissionsbeslutet, om inte
en kortare tidsfrist anges i beslutet. I annat
fall förfaller emissionen.

Till registeranmälan ska fogas en försäkran
av andelslagets styrelseledamöter och verk-
ställande direktör om att bestämmelserna i
denna lag har iakttagits vid aktieemissionen.
Till registeranmälan ska också fogas ett av
andelslagets revisorer utfärdat intyg över att
denna lags bestämmelser om betalning av
aktier har iakttagits. Om andelslaget inte en-
ligt lag eller stadgarna är skyldigt att utse en
revisor, ska en annan redogörelse över betal-
ning av aktier bifogas.

Om en aktie har betalats med apportegen-
dom ska det till registeranmälan dessutom
alltid fogas ett revisorsyttrande om den redo-
görelse som avses i 13 § 2 mom. och om

huruvida egendomen för andelslaget var av
sådant ekonomiskt värde som minst motsva-
rade betalningen.

16 §

Rättsverkningarna av en registrering av en
aktieemission mot vederlag

En ny aktie medför ägarrättigheter från och
med registreringen, om inte en senare tid-
punkt anges i aktieemissionsbeslutet. Ak-
tierna medför dock ägarrättigheter senast ett
år efter registreringen.

Efter registreringen kan en aktieägare inte
som grund för befrielse från en aktieteckning
åberopa att ett villkor i samband med teck-
ningen inte har uppfyllts.

17 §

Överlåtelse av egna aktier och andelar som
innehas av andelslaget

Vid emission av egna aktier som innehas
av andelslaget får en aktie inte överlåtas för-
rän den är till fullo betald. Ett andels- eller
aktiebrev som innehas av andelslaget och en
värdeandel får inte överföras till förvärvaren
före den nämnda tidpunkten.

Vederlagsfri andelsemission och aktieemis-
sion

18 §

Beslutsinnehåll

I ett beslut om vederlagsfri andels- och
aktieemission ska följande anges:

1) det antal eller maximiantal andelar och
aktier av olika slag som ska emitteras och
huruvida emissionen avser nya andelar och
aktier eller andelar och aktier som andelsla-
get innehar, och

2) vem som har rätt till andelar och aktier
och, vid en riktad vederlagfri andels- och
aktieemission, dessutom motiveringen till
varför det finns ett i 5 § 1 mom. avsett och
för andelslaget vägande ekonomiskt skäl för
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en avvikelse från medlemmarnas, andelsägar-
nas och aktieägarnas företrädesrätt.

19 §

Registrering av en vederlagsfri aktieemission
och dess rättsverkningar

Beslut om vederlagsfri aktieemission ska
anmälas för registrering, om nya aktier emit-
teras. Anmälan ska göras utan dröjsmål efter
aktieemissionsbeslutet. Om det framgår att
emissionen av nya aktier kommer att omfatta
färre aktier än det i beslutet angivna maximi-
antalet, kan ändringen anmälas för registre-
ring.

Registeranmälan ska göras utan obefogat
dröjsmål och vid behov i flera omgångar med
beaktande av dels aktieägarnas rättigheter,
dels de kostnader som anmälan medför för
andelslaget.

En ny aktie medför ägarrättigheter från och
med registreringen, om inte en senare tid-
punkt anges i aktieemissionsbeslutet. Ak-
tierna medför dock ägarrättigheter senast ett
år efter registreringen.

20 §

Förverkande av en andel och en aktie

Om en förutsättning för att få en andel
eller aktie vid en vederlagsfri andels- eller
aktieemission är att ett andels- eller aktiebrev
eller en emissionskupong visas upp eller nå-
gon annan åtgärd vidtas, och om andelen
eller aktien inte har krävts på detta sätt inom
tio år från registreringen av andelsemissions-
beslutet eller aktieemissionsbeslutet, kan an-
delsstämman besluta att rätten till andelen
eller aktien och de på denna grundade rättig-
heterna har förverkats. På en förverkad andel
och aktie tillämpas bestämmelserna om an-
delslagets innehav av egna andelar och aktier.

21 §

Vederlagsfri andels- och aktieemission till
andelslaget

Andelslaget kan besluta om vederlagsfri
andels- eller aktieemission till sig självt så att
bestämmelserna om andelslagets innehav av

egna andelar och aktier tillämpas på de ande-
lar som emitteras vid andelsemissionen och
på de nya aktier som registreras vid aktie-
emissionen. Bestämmelserna om riktad an-
delsemission och riktad aktieemission tilläm-
pas inte på en sådan andels- och aktieemis-
sion.

10 kap.

Optionsrätter och andra särskilda rättig-
heter

1 §

Rätten att emittera särskilda rättigheter

Om det från andelslagets synpunkt finns
vägande ekonomiska skäl kan andelslaget en-
ligt vad som föreskrivs i detta kapitel emit-
tera särskilda rättigheter som berättigar till
att mot betalning få nya andelar eller aktier
eller egna andelar eller aktier som innehas av
andelslaget. Rättsinnehavarna kan ha rätt att
välja om de tecknar andelar eller aktier (op-
tionsrätt). Rättigheten kan också förenas med
en förbindelse att teckna andelar eller aktier.

Särskilda rättigheter kan ges andelslagets
borgenärer så att rättigheten förenas med ett
villkor om att borgenärens fordran ska kvittas
mot andelarnas eller aktiernas teckningspris.

2 §

Beslutsfattande

Beslut om emission av särskilda rättigheter
fattas av andelsstämman.

Andelsstämman kan också genom sitt be-
slut ge styrelsen bemyndigande att helt eller
delvis besluta om emission av särskilda rät-
tigheter. Då ska maximiantalet andelar och
aktier av olika slag som kan emitteras framgå
av andelsstämmans beslut. Ett bemyndigande
som gäller emission av rättigheter som berät-
tigar till aktier ska anmälas för registrering
utan obefogat dröjsmål, dock senast en må-
nad från beslutet. Om inte något annat be-
stäms i bemyndigandet är det i kraft tills
vidare.

Andelsstämmans beslut enligt 1 eller
2 mom. ska fattas med sådan kvalificerad
majoritet som avses i 5 kap. 29 §. I 5 kap.
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19—24 § föreskrivs det om stämmokallelse
och om stämmohandlingar samt framläg-
gande och sändande av dem.

3 §

Beslutsinnehåll

I ett beslut om emission av särskilda rättig-
heter ska följande nämnas:

1) de andelar och aktier som varje särskild
rättighet berättigar till och huruvida emissio-
nen avser nya andelar och aktier eller andelar
och aktier som andelslaget innehar,

2) det antal eller maximiantal särskilda
rättigheter som ska emitteras,

3) vem som har rätt att få eller teckna
särskilda rättigheter,

4) teckningspriserna eller andra vederlag
samt tecknings- och betalningstiderna, om
särskilda rättigheter emitteras mot vederlag,

5) andelarnas och aktiernas teckningspri-
ser, teckningstider och betalningstider,

6) motiveringen till varför det finns ett
vägande ekonomiskt skäl enligt 1 § 1 mom.
för emission av rättigheter och motiveringen
till hur teckningspriserna eller andra vederlag
för rättigheterna samt teckningspriserna för
andelarna och aktierna bestäms, och

7) vilken ställning de särskilda rättigheter
som emitteras får vid emission av nya andelar
och aktier, vid höjning eller sänkning av an-
delarnas och aktiernas teckningspris, vid
minskning av antalet andelar och aktier, vid
emission av rättigheter som avses i detta ka-
pitel med stöd av något annat beslut, vid
utbetalning av andelslagets medel enligt
16 kap. 1 § 1 mom., i samband med att an-
delslaget återförvärvar särskilda rättigheter, i
samband med att andelslaget fusioneras med
ett annat andelslag eller delas och i samband
med att andelslaget ombildas till en annan
företagsform.

Om inte något annat anges i beslutet ska
dessutom bestämmelserna i 20 kap. 14 §,
21 kap. 14 § och 22 kap. 4 § tillämpas på en
rättsinnehavares rätt till inlösen vid fusion
och delning.

Det eventuella teckningspriset för en sär-
skild rättighet ska avsättas till fonden för
inbetalt fritt eget kapital, om det inte enligt
beslutet ska tas upp i andelskapitalet eller
aktiekapitalet som en ökning.

4 §

Registrering av beslut

Beslut om emission av särskilda rättigheter
som berättigar till aktier ska utan obefogat
dröjsmål anmälas för registrering, dock se-
nast en månad efter beslutet.

Om det framgår att emissionen kommer att
omfatta färre till aktier berättigande särskilda
rättigheter eller färre aktier än det i beslutet
angivna maximiantalet, kan ändringen anmä-
las för registrering.

5 §

Teckning av rättigheter

Teckning av särskilda rättigheter ska ske
bevisligen. Av teckningen ska tecknaren, det
andelslagsbeslut som teckningen baserar sig
på och de rättigheter som teckningen avser
framgå.

6 §

Vederlag till andelslaget

På betalning av ett eventuellt teckningspris
eller annat vederlag till andelslaget för sär-
skilda rättigheter ska på motsvarande sätt til-
lämpas vad som i 9 kap. 11—13 § och 14 §
1 mom. föreskrivs om teckningsfordringar,
betalning i pengar, apport och följderna av
betalningsdröjsmål. Vad som i de paragra-
ferna föreskrivs om andels- och aktieemissi-
onsbeslut gäller då beslut som avses i 3 §.

7 §

Emission av andelar och aktier

På emission av andelar och aktier tillämpas
i övrigt vad som i 9 kap. 7 och 10—17 §
föreskrivs om andels- och aktieemission mot
vederlag. Vad som i de paragraferna före-
skrivs om andels- och aktieemissionsbeslut
gäller då beslut som avses i 3 §.

Vid emission av aktier enligt detta kapitel
tilllämpas dock inte den tidsfrist för registre-
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ring av nya aktier som föreskrivs i 9 kap.
15 § 2 mom.

11 kap.

Ökning av andels- och aktiekapitalet

1 §

Olika sätt att öka andels- och aktiekapitalet

Andels- och aktiekapitalet kan ökas genom
att

1) teckningspriset för andelar, aktier, op-
tionsrätter eller andra särskilda rättigheter
helt eller delvis tas upp i andels- eller aktie-
kapitalet så som föreskrivs i 9 och 10 kap.,

2) det till andels- och aktiekapitalet görs en
överföring från det fria egna kapitalet eller
genom att det till aktiekapitalet görs en över-
föring från andelskapitalet och reservfonden
(fondförhöjning), eller

3) det i andels- eller aktiekapitalet tas upp
tillgångar som i andra fall än det som avses i
punkten investeras i andelslaget under förut-
sättning att de tas upp i andelskapitalet (an-
delskapitalinvestering) eller aktiekapitalet
(aktiekapitalinvestering).

2 §

Fondförhöjning

Beslut om fondförhöjning fattas på andels-
stämman.

Genom det beslut av andelsstämman där
förhöjningens maximibelopp bestäms kan
också styrelsen bemyndigas att besluta om en
fondförhöjning. Ett bemyndigande som gäller
fondförhöjning av aktiekapitalet ska anmälas
för registrering utan obefogat dröjsmål, dock
senast en månad efter beslutet. Om inte något
annat bestäms i bemyndigandet är det i kraft
tills vidare. Ett nytt bemyndigande upphäver
ett tidigare, om inte något annat beslutas.

Ett beslut om fondförhöjning ska innehålla
uppgifter om förhöjningens belopp och ange
vilka tillgångar som används för förhöj-
ningen. Bestämmelser om stämmokallelse
och om stämmohandlingar samt framläg-
gande och sändande av dem finns i 5 kap.
19—24 §.

3 §

Andels- och aktiekapitalinvestering

Beslut om sådan ökning av andels- eller
aktiekapitalet som grundar sig på andels- el-
ler aktiekapitalinvestering fattas av styrelsen.
I beslutet ska ökningens belopp och den in-
vestering som ökningen baseras på nämnas.

Bestämmelserna i 9 kap. 11—13 § om
teckningsfordran, betalning i pengar och ap-
port ska tillämpas på betalning av investe-
ringen. Vad som i de paragraferna föreskrivs
om andels- och aktieemissionsbeslut gäller då
beslut om ökning av andels- och aktiekapita-
let.

4 §

Registrering av en ökning av aktiekapitalet
samt dess rättsverkningar

I 9 kap. 15 § föreskrivs det om hur en
ökning av aktiekapitalet anmäls för registre-
ring när aktiekapitalet ökas med teckningspri-
set för nya aktier.

Annan än i 1 mom. avsedd ökning av
aktiekapitalet ska anmälas för registrering
utan dröjsmål efter det att eventuell betalning
har inkommit till andelslaget och ökningsvill-
koren också i övrigt har uppfyllts. Till regis-
teranmälan ska fogas en försäkran från an-
delslagets styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör om att bestämmelserna i denna
lag har iakttagits vid ökningen av aktiekapita-
let. I andra fall än vid fondförhöjning ska det
till registeranmälan också fogas ett av an-
delslagets revisorer utfärdat intyg över att
denna lags bestämmelser om betalning av
aktiekapital har iakttagits. Om andelslaget
inte enligt lag eller stadgarna är skyldigt att
utse en revisor, ska en annan redogörelse för
betalning av aktiekapitalet bifogas.

Om ökningen har betalats med apportegen-
dom ska det till registeranmälan dessutom
alltid fogas ett revisorsyttrande om en sådan
redogörelse som avses i 9 kap. 13 § 2 mom.
och om huruvida egendomen var av sådant
ekonomiskt värde för andelslaget som minst
motsvarade betalningen.

Aktiekapitalet har ökats när ökningen är
registrerad. Efter registreringen kan den som
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betalat ökningen inte frånträda rättshand-
lingen genom att åberopa att ett till den an-
slutet villkor inte har uppfyllts.

12 kap.

Kapitallån

1 §

Efterställt lån och övriga lånevillkor

Andelslaget kan ta upp lån (kapitallån)
1) vars kapital och ränta under andelslagets

likvidation och konkurs får betalas endast
med sämre företrädesrätt än alla övriga skul-
der,

2) vars kapital i övrigt får återbetalas och
ränta betalas endast till den del beloppet av
andelslagets fria egna kapital och samtliga
kapitallån vid betalningstidpunkten överskri-
der förlusten enligt den balansräkning som
fastställs för andelslaget för den senast avslu-
tade räkenskapsperioden eller enligt balans-
räkningen i ett nyare bokslut, och

3) för vars återbetalning eller ränta an-
delslaget eller dess dottersammanslutning
inte får ställa säkerhet.

På återbetalning av kapitallån, räntebetal-
ning och ställande av säkerhet i strid med
1 mom. tilllämpas vad som i 16 kap. 4 § och i
straffbestämmelsen i 27 kap. 1 § 3 punkten
föreskrivs om olaglig utbetalning.

Denna paragraf tillämpas inte i samband
med det borgenärsskyddsförfarande som av-
ses i 18 kap. 2 §, 20 kap. 6 §, 21 kap. 6 §
eller 22 kap. 7 §. Det belopp som tillkommer
kapitallånens borgenärer får dock betalas el-
ler säkerhet ställas först när den åtgärd som
förutsätter borgenärsskyddsförfarande har re-
gistrerats. Med borgenärens samtycke kan ett
kapitallån användas som betalning för en ök-
ning av andels- och aktiekapitalet, omvandlas
till inbetalt fritt eget kapital eller användas till
täckning av andelslagets förlust.

2 §

Övriga bestämmelser om kapitallån

Avtal om kapitallån ska ingås skriftligen.
En ändring av lånevillkoren och en säkerhet

som ställts är ogiltig, om den strider mot 1 §
1 mom.

Om räntan på ett kapitallån inte kan betalas
skjuts räntebetalningen upp så att den betalas
enligt det första bokslut som ger möjlighet till
detta.

Kapitallån har sinsemellan samma rätt till
andelslagets medel, om inte något annat har
avtalats mellan andelslaget och kapitallånens
borgenärer.

Kapitallån ska tas upp som en särskild post
i balansräkningen.

Kapitallån hänförs inte till det kapital som
kan användas för återbetalning av tecknings-
priset för en andel, tilläggsandel eller aktie,
om inte något annat bestäms i lånevillkoren.

13 kap.

Extra avgift

1 §

Allmänna bestämmelser

I stadgarna kan det bestämmas att andels-
stämman får besluta om extra avgifter för ett
i stadgarna angivet behov som framträder
under den tid andelslaget är verksamt. Stad-
garna ska då också nämna grunderna för be-
talningsskyldigheten och hur mycket en med-
lem kan förpliktas att betala i extra avgifter
under räkenskapsperioden. En extra avgift
återbetalas inte, om inte annat bestäms i stad-
garna.

En extra avgift ska betalas i en eller flera
poster inom en skälig tid som bestäms av
andelsstämman.

Om andelslaget försätts i likvidation eller
konkurs får likvidatorerna eller konkursboet
ta ut extra avgift endast om den borde ha
betalats före försättandet i likvidation eller
konkurs.

2 §

Ny medlem

En ny medlem är skyldig att betala extra
avgift, om inte tiden för betalning av den har
gått ut när medlemskapet börjar.

Innan en sökande godkänns som ny med-
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lem av andelslaget ska styrelsen se till att
sökanden blir informerad om en avgift som
avses i 1 mom.

3 §

Medlemskapets upphörande

Trots att medlemskapet har upphört är en
före detta medlem skyldig att betala en sådan
extra avgift som vid medlemskapets upphö-
rande tas ut för den löpande eller en tidigare
räkenskapsperiod, när beslut om att ta ut
avgiften har fattats innan medlemskapet upp-
hörde.

Om rätten till en andel har övergått till
någon annan, som på sin ansökan inom den
tid som anges i 3 kap. 1 § 4 mom. har god-
känts som medlem och som är skyldig att
betala extra avgift enligt 2 § i detta kapitel,
svarar den före detta medlemmen eller döds-
boet efter medlemmen och den nya medlem-
men solidariskt för betalningen av en sådan
extra avgift.

14 kap.

Tillskottsplikt

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillskottsplikt

I stadgarna kan det bestämmas att medlem-
marna svarar för andelslagets skulder i det
fall att de egna tillgångar som ett andelslag
som är försatt i konkurs eller likvidation har
inte förslår till betalning av skulderna (till-
skottsplikt).

Stadgarna ska då ange grunden för till-
skottsplikten, huruvida plikten är obegränsad
eller begränsad och beloppet av begränsad
plikt.

Tillskottsplikten ska i stadgarna bestäm-
mas på lika grunder för alla medlemmar och
till samma storlek för alla medlemmar eller,
om tillskottsplikten bestäms enligt antalet an-
delar eller någon annan beräkningsgrund, till
samma storlek per grundenhet.

2 §

Ny medlem

En ny medlem är tillskottspliktig också för
skulder som andelslaget har när medlemmen
ansluter sig till andelslaget.

Innan en sökande godkänns som ny med-
lem av andelslaget ska styrelsen se till att
sökanden blir informerad om den tillskotts-
plikt som anges i stadgarna.

3 §

Medlemskapets upphörande

Trots att medlemskapet upphör är en före
detta medlem skyldig att betala tillskott, om
andelslaget försätts i likvidation eller konkurs
inom ett år från utgången av den räkenskaps-
period under vilken medlemskapet upphörde.

Tillskottsplikten gäller inte en skuld vars
grund har uppkommit efter det att medlem-
skapet upphörde. Om en avliden medlems
rättsinnehavare har utövat den avlidnes rättig-
heter i andelslaget på det sätt som avses i
3 kap. 5 §, gäller tillskottsplikten även en
skuld vars grund har uppkommit under den
tid rättigheterna utövas. Rättsinnehavarna
svarar för dessa skulder endast med dödsbo-
ets tillgångar.

På en tillskottspliktig före detta medlem
och dennes rättsinnehavare tillämpas vad som
i detta kapitel föreskrivs om en tillskottsplik-
tig medlem.

4 §

Kvittning

En betalning som ska erläggas på basis av
tillskottsplikt får inte kvittas med en fordran
som medlemmen har hos andelslaget.

5 §

Bevarande av medlemsansökningar

Om medlemmarna är tillskottspliktiga ska
andelslagets styrelse bevara de godkända
medlemsansökningarna tills medlemskapet
har upphört. Styrelsen ska bevara avgångsan-
mälningarna i tre års tid.
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6 §

Tillskottspliktiga medlemmars avgångsan-
mälningar

Om en medlem är tillskottspliktig ska av-
gångsanmälan göras i två exemplar, av vilka
det ena ska lämnas tillbaka till medlemmen.
På detta exemplar ska det antecknas när an-
mälan inkommit till styrelsen eller till den
som styrelsen utsett att ta emot sådana anmäl-
ningar.

7 §

Ändring av tillskottsplikten

Om stadgarna ändras i syfte att minska
eller avskaffa tillskottsplikten, kan det samti-
digt bestämmas att plikten fortfarande gäller
skulder vars grund uppkommer innan änd-
ringen träder i kraft.

8 §

Beslut om uttag av tillskott vid likvidation

Om medlemmarna är tillskottspliktiga och
det under ett andelslags likvidation framkom-
mer att andelslagets skulder överstiger till-
gångarna och att skulderna kan betalas ge-
nom att tillskott tas ut, ska likvidatorerna
genast sammankalla en andelsstämma för att
besluta om att tillskott ska tas ut.

Likvidatorerna ska vid stämman lägga
fram en skriftlig redogörelse för andelslagets
ekonomiska ställning, en förteckning över
tillgångarna och skulderna samt en på värdet
enligt förteckningen grundad fördelningsplan
för de tillskott som ska tas ut. Tillgångarna
ska antecknas i förteckningen också till sitt
sannolika överlåtelsepris, från vilket de sär-
skilda kostnaderna för överlåtelsen dras av.

Om inte andelsstämman i ett andelslag
som är i likvidation beslutar att ta ut tillskott,
ska likvidatorerna genast avträda andelslagets
egendom till konkurs. Andelslagets egendom
ska också avträdas till konkurs, om hela det
bristande beloppet inte har betalats till an-
delslaget inom 60 dagar från den stämma
som fattade beslut om att ta ut tillskott.

Om andelslaget försätts i konkurs efter det
att stämman har fattat beslut om att ta ut

tillskott, får verkställigheten av beslutet inte
fortsättas.

9 §

Beslut om uttag av tillskott vid konkurs

Om tillgångarna i ett sådant andelslag som
är i konkurs och vars medlemmar är till-
skottspliktiga inte förslår till betalning av
skulderna efter det att säkra fordringar drivits
in och andra ostridiga tillgångar förvandlats
till pengar, ska konkursförvaltningen upprätta
en fördelningsplan över de tillskott som ska
tas ut för täckande av bristen.

En fördelningsplan som uppgjorts vid kon-
kurs ska läggas fram vid ett borgenärssam-
manträde som sammankallats på det sätt som
föreskrivs i konkurslagen (120/2004). Med-
lemmarna i andelslaget ska kallas till borge-
närssammanträdet på samma sätt som till an-
delsstämma.

10 §

Olika slags tillskottsplikt

Om tillskottsplikten är olika för olika för-
bindelser och det betalda beloppet inte förslår
till fullgörande av dem alla, ska de betal-
ningar som influtit fördelas på de olika grup-
perna av förbindelser enligt de grunder som
enligt stadgarna ska iakttas när tillskott tas ut.

11 §

Obegränsad tillskottsplikt

Om tillskottsplikten är obegränsad ska en
medlem vid fördelning enligt bestämmel-
serna i detta kapitel påföras det belopp som
faller på medlemmen, räknat enligt antalet
sådana medlemmar mellan vilka fördelningen
sker. I stadgarna kan det bestämmas om en
annan fördelningsgrund.

12 §

Komplettering av tillskottsplikten

Vid den fördelning av tillskott som avses i
8 och 9 § kan inom ramen för tillskottsplik-
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ten, utöver det behövliga beloppet, högst
25 procent av bristen fördelas för betalning.

13 §

Klander av fördelningsplan

En medlem kan klandra andelsstämmans
beslut om en fördelningsplan som avses i 8 §
genom att väcka talan mot andelslaget. Talan
ska väckas inom 30 dagar från det att planen
lades fram vid andelsstämman.

En medlem eller en borgenär kan klandra
en fördelningsplan som avses i 9 § genom att
väcka talan mot konkursförvaltningen. Talan
ska väckas inom 30 dagar från det borgenärs-
sammanträde där planen lades fram.

Verkställighet av tillskottsplikt

14 §

Indrivning av tillskott

Så snart fördelningsplanen har lagts fram i
enlighet med 8 eller 9 § ska likvidatorerna
eller konkursförvaltningen kräva att medlem-
marna betalar det belopp som påförts dem
inom 30 dagar från det att kravet har tillställts
dem på samma sätt som kallelse till andels-
stämma. På begäran av likvidatorerna eller
konkursförvaltningen driver utmätningsman-
nen in obetalda belopp utifrån fördelnings-
planen enligt vad som föreskrivs om verkstäl-
lighet av en lagakraftvunnen dom. Sådan in-
drivning kan verkställas trots att fördelningen
har klandrats, men en indriven betalning får
då lyftas endast mot pant eller borgen.

15 §

Tillskottspliktigas solidariska ansvar

Om det enligt utmätningsmannens intyg
inte går att genast från en medlem driva in
det belopp som påförts medlemmen vid för-
delningen, ska likvidatorerna eller konkurs-
förvaltningen fördela det bristande beloppet
mellan de övriga medlemmarna inom ramen
för tillskottsplikten och driva in det från dem
så som anges i 14 §.

16 §

Medlemmarnas rätt till återbetalning

Om andelsstämman har beslutat att tillskott
ska tas ut på det sätt som avses i 8 § och en
medlem har betalat andelslaget tillskott till ett
större belopp än vad fördelningsplanen anger,
ska andelslaget återbetala det överstora be-
lopp som medlemmen betalat, ur de till-
gångar som enligt fördelningsplanen kan tas
ut hos de övriga medlemmarna. Om andelsla-
get har försatts i konkurs innan det överstora
belopp som medlemmen betalat har återbeta-
lats, ska beloppet beaktas i den fördelnings-
plan som upprättas i konkursen och återbeta-
las av de medel som tagits ut enligt planen.
Detta förutsätter dock att det överstora be-
lopp som medlemmen betalat kan återbetalas
utan att borgenärernas rättigheter kränks.

15 kap.

Andelar och aktier som hör till värdean-
delssystemet

1 §

Anslutning till värdeandelssystemet

I stadgarna kan det bestämmas att an-
delslagets andelar och aktier hör till det vär-
deandelssystem som avses i lagen om värde-
andelssystemet och om clearingverksamhet
(749/2012).

2 §

Andels- och aktierättigheter i
värdeandelssystemet

Den som har förvärvat en andel som hör
till värdeandelssystemet får inte utöva de rät-
tigheter som tillkommer en andelsägare eller
aktieägare i andelslaget förrän förvärvaren
har antecknats i den medlems- och ägarför-
teckning som avses i 3 §. Bestämmelser om
utövande av de rättigheter som förvaltarre-
gistrerade andelar medför finns i 8 kap. 1 §
2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och
om clearingverksamhet.

Rätt att delta i andelsstämman har endast
medlemmar som åtta vardagar före andels-
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stämman (andelsstämmans avstämningsdag)
är införda som andelsägare i medlemsförteck-
ningen. Dessutom kan ägaren till en förval-
tarregistrerad andel eller aktie anmälas för att
tillfälligt bli införd i medlems- och ägarför-
teckningen för deltagande i andelsstämman,
om medlemmen på grundval av sitt andelsin-
nehav har rätt att vara införd i medlemsför-
teckningen på andelsstämmans avstämnings-
dag. Anmälan om att bli tillfälligt införd ska
göras senast vid en tidpunkt som framgår av
stämmokallelsen och som ska infalla efter
andelsstämmans avstämningsdag. Sådana
förändringar i andels- och aktieinnehavet som
har skett efter andelsstämmans avstämnings-
dag påverkar inte rätten att delta i andels-
stämman eller medlemmens röstetal.

Den som en andel eller aktie tillhör på den
avstämningsdag som anges i ett beslut om
utbetalning av andelslagets medel, i ett beslut
om emission av andelar eller aktier eller i ett
annat beslut har på en andel eller aktie grun-
dad rätt till en prestation vid utbetalning av
andelslagets medel, rätt att få nya andelar och
aktier när sådana emitteras eller annan mot-
svarande rätt. En avstämningsdag kan be-
stämmas också i ett beslut om inlösen av
andelar eller aktier. Om inte annat bestäms i
ett beslut om emission av andelar eller aktier
ska rätten att teckna andelar eller aktier vid
emission av andelar, tilläggsandelar eller ak-
tier mot vederlag när rätten inträder registre-
ras på respektive värdeandelskonto, medan
andelar och aktier som emitteras vid en ved-
erlagsfri emission ska registreras direkt på
respektive värdeandelskonto.

Medlems- och ägarförteckning samt
vänteförteckning

3 §

Medlems- och ägarförteckning

Över andelar och aktier som hör till värde-
andelssystemet och över deras ägare ska vär-
depapperscentralen med automatisk databe-
handling föra en medlems- och ägarförteck-
ning. I den anges ägarens eller förvaltarens
namn, personbeteckning eller annat identifi-
kationssignum, kontakt-, betalnings- och be-
skattningsuppgifter, antal andelar eller aktier

av olika slag och den kontoförvaltare som har
hand om det värdeandelskonto som andelarna
eller aktierna har registrerats på.

För en sådan tillfällig anteckning som av-
ses i 2 § 2 mom. uppges andelsägarens eller
aktieägarens namn och adress, antalet andelar
och aktier av olika slag som ska antecknas i
medlems- och ägarförteckningen och en så-
dan identifikationsuppgift som enligt värde-
papperscentralens regler ska ges i samband
med en ansökan om identifikationssignum
enligt 3 § 2 mom. i lagen om värdeandels-
konton (827/1991).

4 §

Vänteförteckning

Då ett andelslag bildas eller nya andelar
eller aktier emitteras ska den som har rätt till
en andel eller aktie inte antecknas i medlems-
och ägarförteckningen, utan i en särskild för-
teckning (vänteförteckning) som förs vid vär-
depapperscentralen, till dess att andelslaget
och andelarna eller aktierna har registrerats
samt andelarna eller aktierna har betalats till
fullo. I anslutning till förvärvaren ska det i
förteckningen göras anteckning om betalning
för andelen eller aktien.

Om avyttring av en andel eller en aktie har
begränsats med stöd av denna lag eller stad-
garna, ska ett förvärv som har anmälts för
införande i medlems- och ägarförteckningen i
stället antecknas i vänteförteckningen tills det
har utretts att lösningsrätten inte utnyttjas, att
samtycke ges eller att förvärvaren av andelen
godkänns som medlem. På sådana aktier til-
lämpas 4 kap. 6 § 4 mom. och 7 § 4 mom.

5 §

Medlems- och ägarförteckningens samt
vänteförteckningens offentlighet

Var och en har rätt att ta del av medlems-
och ägarförteckningen och vänteförteck-
ningen hos värdepapperscentralen under de
förutsättningar som anges i 4 kap. 16 § och,
om andelslaget har datakommunikationsför-
bindelse till värdepapperscentralen, också på
andelslagets huvudkontor. Kopior ska lämnas
av medlems- och ägarförteckningen och vän-

46 421/2013



teförteckningen eller delar av dem under de
förutsättningar som anges i 4 kap. 16 §. Vad
som föreskrivs i detta moment gäller en med-
lems- och ägarförteckning som är avstämd
enligt den tidpunkt som avses i 2 § 2 mom. i
detta kapitel till dess att andelsstämman av-
slutas.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller dock
inte personbeteckningar, betalnings- och be-
skattningsuppgifter eller uppgifter om på vil-
ket kommissionskonto andelar eller aktier
som en andelsägare eller aktieägare lämnat
till försäljning har registrerats. När det gäller
rätten att få uppgifter om vilken kontoförval-
tare som har hand om det värdeandelskonto
som andelarna eller aktierna är registrerade
på tillämpas vad som i 8 § 3 mom. i lagen om
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet föreskrivs om rätten att få uppgifter
om värdeandelskonton.

Anslutning av andelar och aktier till värde-
andelssystemet genom ändring av stadgarna

6 §

Beslut om anslutning

I andelsstämmans beslut om att ändra stad-
garna genom att i dem ta in en i 1 § avsedd
bestämmelse om att andelslagets andelar eller
aktier hör till värdeandelssystemet ska det
bestämmas den tid inom vilken andelarna
eller aktierna ska anslutas till värdeandelssys-
temet (anmälningstid), eller så ska styrelsen
bemyndigas att besluta om saken. Beslutet
om anslutningen och anmälningstiden ska
utan dröjsmål anmälas för registrering.

7 §

Underrättelse om beslut

Andelslaget ska senast tre månader före
anmälningstidens utgång underrätta andelsä-
garna och aktieägarna om ett sådant beslut
som avses i 6 §. Det ska då också ges anvis-
ningar om hur en andelsägare, aktieägare el-
ler en innehavare av ett andels- eller aktie-
brev ska gå till väga för att få sin andels- eller
aktierätt registrerad på ett värdeandelskonto
och om hur övriga rättigheter som hänför sig
till andelarna eller aktierna kan registreras.

För underrättelsen gäller detsamma som
för kallelse till andelsstämma. Underrättelsen
ska, utöver vad som i stadgarna bestäms om
kallelse till andelsstämman, sändas skriftligt
till varje andelsägare och aktieägare vars
namn och adress är kända för andelslaget och
publiceras i den officiella tidningen. Under-
rättelsen och anvisningarna ska sändas också
till värdepapperscentralen och kontoförvalta-
ren.

I värdepappercentralens regler kan det be-
stämmas närmare om det förfarande som av-
ses i 1 och 2 mom.

8 §

Registrering av rättigheter

När ett beslut som avses i 6 § har registre-
rats och anmälningstiden börjat löpa kan an-
delsägaren eller aktieägaren av kontoförvalta-
ren kräva registrering av sin rätt. Registre-
ringarna ska ske på ett sådant av värdepap-
perscentralen godkänt sätt som innebär att
varje andels eller akties samband med regist-
reringen på värdeandelskontot kan utredas.
Om ett andels- eller aktiebrev har utfärdats
över en andel eller aktie ska andelsägaren
eller aktieägaren överlämna andels- eller ak-
tiebrevet till kontoförvaltaren, som på brevet
ska anteckna att andelarna eller aktierna har
anslutits till värdeandelssystemet.

Panthavare och andra rättsinnehavare kan
anmäla sina rättigheter för registrering på
andelsägarens eller aktieägarens värdeandels-
konto. Om andelsägaren eller aktieägaren
inte har något värdeandelskonto och om sö-
kanden ger kontoförvaltaren en tillräcklig ut-
redning om sin rätt, ska förvaltaren i andelsä-
garens eller aktieägarens namn öppna ett vär-
deandelskonto på vilket andelen eller aktien
och innehavarens rätt registreras. Pantsätt-
ningen kan i detta fall registreras utan konto-
innehavarens skriftliga samtycke.

9 §

Verkan av anmälningstidens utgång

När anmälningstiden har gått ut kan de
rättigheter som en andelsägare eller aktieä-
gare har i andelslaget inte utövas, om inte
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rätten har registrerats i värdeandelssystemet
enligt 8 §.

Över andelar eller aktier som hör till vär-
deandelssystemet utfärdas inte några andels-
eller aktiebrev eller interimsbevis.

10 §

Andelar som registreras på gemensamt konto

Värdepapperscentralen ska senast vid an-
mälningstidens utgång i andelslagets namn
öppna ett gemensamt värdeandelskonto för
de andelsägares eller aktieägares räkning som
inte inom anmälningstiden har krävt att få
sina rättigheter registrerade i värdeandelssys-
temet.

Om registrering enligt 8 § inte har krävts
inom tio år från anmälningstidens utgång,
kan andelsstämman besluta att rätten till en
andel eller aktie som anslutits till värdean-
delssystemet och de på denna grundade rät-
tigheterna har förverkats. På en förverkad
andel, tilläggsandel eller aktie tillämpas be-
stämmelserna om andelslagets innehav av
egna andelar och aktier.

Avförande av andelar och aktier ur värdean-
delssystemet

11 §

Beslut om avförande

I andelsstämmans beslut om att ändra stad-
garna genom en strykning av en i 1 § avsedd
bestämmelse om anslutning av andelslagets
andelar eller aktier till värdeandelssystemet
ska det samtidigt bestämmas en dag då ande-
larna eller aktierna avförs ur värdeandelssys-
temet, eller så ska styrelsen bemyndigas att
besluta om saken. Beslutet om avförande av
andelarna eller aktierna och om tidpunkten
för detta ska utan dröjsmål anmälas för re-
gistrering.

Andelslaget ska senast tre månader innan
andelarna eller aktierna avförs underrätta an-
delsägarna eller aktieägarna om beslutet. På
underrättelsen ska 7 § 2 och 3 mom. tilläm-
pas.

12 §

Upprättande av förteckningar och utfärdande
av andelsbrev

När andelar, tilläggsandelar eller aktier av-
förs ur värdeandelssystemet ska andelslaget
utan dröjsmål upprätta en medlems- och
ägarförteckning enligt 4 kap. 16 § utifrån för-
teckningarna i värdeandelssystemet och vid
behov utifrån den föregående medlems- och
ägarförteckningen.

På utfärdandet av andels- eller aktiebrev
ska 4 kap. 8 § tillämpas. Om en andel eller
aktie är föremål för panträtt, utmätning eller
säkerhetsåtgärder som har noterats på värde-
andelskontot, får andelen eller aktien inte
avföras ur värdeandelssystemet utan att det
samtidigt utfärdas ett andels- eller aktiebrev,
som överlämnas till panthavaren eller utsök-
ningsmyndigheten.

IV AVDELNINGEN

UTBETALNING AV ANDELSLAGETS
MEDEL

16 kap.

Utbetalning av medel

Allmänna bestämmelser

1 §

Utbetalningssätt

Andelslagets medel kan betalas ut till med-
lemmarna, andelsägarna och aktieägarna en-
dast enligt vad som i denna lag föreskrivs om

1) utdelning av överskott och utbetalning
av medel från en fond som hänförs till det
fria egna kapitalet,

2) återbetalning av andel i 17 kap.,
3) minskning av andels- och aktiekapitalet

och reservfonden i 18 kap.,
4) förvärv och inlösen av egna andelar och

aktier i 4 kap. 6 § och 19 kap., och
5) upplösning och avregistrering av an-

delslaget i 23 kap.
Andelslaget kan i enlighet med 10 § i detta
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kapitel ha ett annat syfte än att bedriva eko-
nomisk verksamhet för att stödja medlem-
marnas ekonomi eller näringsutövning. På
gåva enligt 9 § tilllämpas vad som i detta
kapitel föreskrivs om utdelning av överskott
och utbetalning av annat fritt eget kapital till
medlemmarna.

Som olaglig utbetalning av medel anses
andra affärshändelser som utan någon före-
tagsekonomisk grund minskar andelslagets
tillgångar eller ökar dess skulder.

Medel får inte betalas ut förrän andelslaget
har registrerats.

2 §

Solvens

Medel får inte betalas ut ur andelslaget, om
det då betalningsbeslutet fattades var känt
eller borde ha varit känt att andelslaget var
insolvent eller att utbetalningen skulle leda
till insolvens.

3 §

Utbetalningens samband med bokslutet

Utbetalningen av medel ska basera sig på
det senast fastställda bokslutet. Om andelsla-
get enligt lag eller stadgarna är skyldigt att
välja en revisor, ska bokslutet vara reviderat.
Vid utbetalningen ska sådana väsentliga för-
ändringar i andelslagets ekonomiska ställning
beaktas som har skett efter upprättandet av
bokslutet.

4 §

Skyldighet att återbetala medel

Medel som har erhållits ur andelslaget i
strid med denna lag eller stadgarna ska beta-
las tillbaka, om mottagaren insåg eller borde
ha insett att utbetalningen skedde i strid med
denna lag eller stadgarna. På det belopp som
återbetalas ska det betalas en årlig ränta som
svarar mot den i 12 § i räntelagen (633/1982)
avsedda referensränta som gäller vid tidpunk-
ten i fråga.

Överskott och utdelning av det

5 §

Rätt till överskott och grunderna för utdel-
ning av överskottet

Överskott får delas ut till medlemmarna,
andelsägarna och aktieägarna endast om så
bestäms i stadgarna. Om utdelningsgrunden
inte anges i stadgarna sker utdelningen i för-
hållande till den omfattning som medlem-
marna har använt andelslagets tjänster.

6 §

Utdelningsbart belopp

Om inte annat följer av vad som i 2 §
föreskrivs om andelslagets solvens, får an-
delslaget betala ut fritt eget kapital till ett
belopp från vilket det har dragits av det be-
lopp som ska avsättas till reservfonden och
de övriga medel som enligt stadgarna inte får
betalas ut.

Av det överskott som tillkommer en med-
lem och en annan andelsägare innehålls hälf-
ten för erläggande av det belopp av andelen
som är obetalt, om inte annat bestäms i stad-
garna.

7 §

Reservfond

Varje andelslag ska ha en reservfond. Till
reservfonden ska avsättas fem procent av rä-
kenskapsperiodens överskott enligt balans-
räkningen, från vilket föregående räken-
skapsperioders förlust enligt balansräkningen
har dragits av. Avsättningar ska göras tills
reservfonden uppgår till minst 2 500 euro.

Reservfonden får minskas genom andels-
stämmans beslut endast på det sätt som före-
skrivs i 11 kap. 1 § 2 punkten och 18 kap.
1 §.

8 §

Beslutsfattande

Andelsstämman beslutar om utbetalning av
medel. I 5 kap. 19—24 § föreskrivs det om
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stämmokallelse och om stämmohandlingar
samt framläggande och sändande av dem.
Andelsstämman får besluta att betala ut större
belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt
endast om stämman enligt stadgarna är skyl-
dig att göra detta.

Genom ett sådant beslut av andelsstämman
där utbetalningens maximibelopp anges kan
styrelsen också bemyndigas att besluta om
utdelning av överskott eller utbetalning från
en fond som hänförs till det fria egna kapita-
let. Bemyndigandet kan vara i kraft högst till
början av nästa ordinarie andelsstämma.

I beslutet ska det nämnas vilket belopp
som betalas ut och vilka medel som används
för utbetalningen.

Fritt eget kapital kan med samtycke av alla
medlemmar betalas ut också på något annat
sätt än enligt 1 § 1 mom., om inte annat följer
av stadgarna.

Övriga bestämmelser om utbetalning
av medel

9 §

Gåvor

I stadgarna kan gåvor för ett allmännyttigt
eller därmed jämförbart ändamål tillåtas.

Andelsstämman kan besluta om eller be-
myndiga styrelsen eller förvaltningsrådet att
besluta om en sådan gåva, gåvobeloppet med
hänsyn till användningsändamålet samt an-
delslagets ställning och övriga omständighe-
ter kan anses skäligt. I stadgarna kan det
bestämmas att styrelsen eller förvaltningsrå-
det får besluta om en sådan gåva.

I övrigt får styrelsen för detta ändamål
använda medel vars betydelse är ringa med
beaktande av andelslagets ställning.

10 §

Annat syfte

Om andelslaget helt eller delvis har något
annat syfte än att bedriva ekonomisk verk-
samhet för att stödja medlemmarnas ekonomi

eller näringsutövning ska det i stadgarna tas
in en bestämmelse om detta. I stadgarna ska
det då bestämmas om användning av eget
kapital i sådana situationer som avses i 1 §
1 mom.

Om andelslagets syfte enligt stadgarna är
att bereda vinst, tillämpas på vinstutdel-
ningen vad som i detta kapitel föreskrivs om
utdelning av överskott.

11 §

Förbud mot att finansiera egna andelar och
aktier

Andelslaget får inte ge penninglån, betala
ut medel eller ställa säkerhet för att utomstå-
ende ska kunna förvärva andelar eller aktier i
andelslaget eller dess modersammanslutning.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte
på sådana åtgärder inom ramen för utdel-
ningsbara medel vars syfte är att förvärva
andelar eller aktier till anställda i andelslaget
eller i en sådan närstående sammanslutning
som avses i 8 kap. 6 § 2 mom.

17 kap.

Återbetalning av andel när medlemskapet
upphör och andelen inte längre existerar

1 §

Förutsättningar för återbetalning av andel

Andelslaget återbetalar andelens teck-
ningspris och ett annat i stadgarna bestämt
belopp (återbetalning av andel) till en med-
lem, annan andelsägare eller annan inneha-
vare av rättigheter som andelen medför, på
det sätt som föreskrivs i denna paragraf och
2 och 3 § när andelen inte längre existerar till
följd av att

1) medlemskapet har upphört,
2) en medlem eller annan andelsägare har

sagt upp andelen, eller
3) förvärvaren av andelen inte har god-

känts som medlem i andelslaget eller som
andelsägare.

Återbetalningsbeloppet består av den del
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av det egna kapitalet som får användas för
återbetalning och som beräknas på det i an-
delskapitalet upptagna belopp som betalats av
teckningspriset. Återbetalningens maximibe-
lopp är det belopp som betalats av tecknings-
priset. Bestämmelser om annan beräkning av
återbetalningen och om annat maximibelopp
kan tas in i stadgarna.

Det egna kapital som kan användas för
återbetalning räknas ut så att andelskapitalet
utökas med överskottet enligt balansräk-
ningen, med sådant annat fritt eget kapital
vars användning inte har begränsats i stad-
garna och med de frivilliga reserverna och
avskrivningsdifferensen minskad med skatte-
skulden.

Det egna kapital som kan användas för
återbetalning och återbetalningbeloppet räk-
nas ut på basis av bokslutet för den räken-
skapsperiod under vilken medlemskapet upp-
hörde, andelslaget underrättades om medlem-
mens död, andelen sades upp eller andelsla-
get underrättades om att andelen överförts till
någon som inte godkänns som medlem eller
andelsägare.

2 §

Tidpunkt för betalningen

Återbetalningen sker inom ett år från ut-
gången av den räkenskapsperiod som avses i
1 § 4 mom., om inte stadgarna anger en
längre tid eller en kortare tid på minst sex
månader från räkenskapsperiodens utgång.
På återbetalningen betalas inte ränta från det
att återbetalningsbeloppet kan lyftas hos an-
delslaget, om inte något annat bestäms i stad-
garna eller något annat avtalas.

Om det i stadgarna bestäms att återbetal-
ningen sker senare än ett år efter räkenskaps-
periodens utgång, ska stadgarna också ange
vilka rätttigheter en tidigare medlem, an-
delsägare och innehavare av de rättigheter
som en andel medför har i andelslaget från
det att medlemskapet upphör fram till betal-
ningen. Trots att medlemskapet och andelsin-
nehavet har upphört tillämpas på en före detta
medlem och andelsägare 5 kap. 14 § och 6
kap. 1 § 2 mom. och 2 § 2 mom. till dess att
den uppskjutna återbetalningen har erlagts.

Om det i stadgarna bestäms om uppskjuten
återbetalning, kan det i stadgarna också be-
stämmas att återbetalningsbeloppet beräknas
på basis av ett senare bokslut än det som
avses i 1 § 4 mom.

3 §

Efterhandsåterbetalning

Trots vad som föreskrivs i 1 § kan det i
stadgarna bestämmas att rätten till återbetal-
ning kvarstår, om återbetalningen inte kan
erläggas helt och hållet så som föreskrivs i
1 och 2 § (efterhandsåterbetalning). I stad-
garna ska det då bestämmas om vilket eller
vilka bokslut som ligger till grund för uträk-
ning av beloppet av efterhandsåterbetal-
ningen, när återbetalningen erläggs och när
rätten till återbetalning upphör. I stadgarna
ska det då bestämmas också om en före detta
medlems och andelsägares rättigheter i an-
delslaget efter det att medlemskapet upphört
eller andelen inte längre existerar till dess att
efterhandsåterbetalningen har erlagts. Trots
att medlemskapet har upphört tillämpas på en
före detta medlem och andelsägare 5 kap.
14 § och 6 kap. 1 § 2 mom. och 2 § 2 mom.,
till dess att efterhandsåterbetalningen har er-
lagts.

Beloppet av en efterhandsåterbetalning
räknas ut så att det belopp av andelen som
enligt denna lag och stadgarna ska återbetalas
minskas med det belopp som tidigare har
återbetalats till den före detta medlemmen
eller andelsägaren. Beloppet av en efter-
handsåterbetalning räknas alltid ut på basis
av det fastställda bokslutet och betalas med
iakttagande av bestämmelserna i 1, 2 och 4 §.

4 §

Återbetalning vid likvidation, avregistrering
och konkurs

Om andelslaget har försatts i likvidation
eller konkurs eller avregistrerats innan ande-
len har återbetalats i enlighet med 1—3 §,
tillämpas bestämmelserna i 23 kap. om upp-
lösning av andelslaget på återbetalningen.
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18 kap.

Minskning av andels- och aktiekapitalet
och reservfonden

1 §

Beslutsfattande

Andelsstämman kan besluta om utbetal-
ning av andels- och aktiekapital och reserv-
fond, om minskning av andels- och aktieka-
pitalet och reservfonden för avsättning av
medel till en fond som hänförs till det fria
egna kapitalet eller till reservfonden och om
användning av andels- och aktiekapital och
reservfond till omedelbar täckning av förlust
som inte kan täckas med fritt eget kapital
(förlusttäckning).

På det egna kapital som används för utbe-
talning av andelskapital tillämpas vad som i
17 kap. 1 och 2 § föreskrivs om eget kapital
som kan användas för återbetalning av andel.
Det egna kapitalet uträknas utifrån bokslutet
för den räkenskapsperiod under vilken beslu-
tet om minskning registreras. Detsamma gäl-
ler avsättning till en fond som hänförs till det
fria egna kapitalet.

Beslut om minskning kan fattas efter det
att andelslaget har registrerats. Beslut om
utbetalning av andelskapital och avsättning
av andelskapital till en fond som hänförs till
det fria egna kapitalet kan fattas endast med
samtycke av styrelsen, om inte annat bestäms
i stadgarna.

I beslutet ska nämnas det belopp med vil-
ket andelskapitalet eller aktiekapitalet mins-
kas eller maximalt får minskas och för vilket
av de ändamål som föreskrivs i 1 mom.
minskningsbeloppet ska användas. I 5 kap.
19—24 § föreskrivs om stämmokallelse och
om stämmohandlingar samt framläggande
och sändande av dem.

Bestämmelser om verkställandet av en
stadgeändring som gäller minskning finns i
5 kap. 34 §. Om andelskapitalet minskas utan
att stadgarna ändras, träder minskningen i
kraft när beslutet har fattats. Om andelskapi-
talet minskas i syfte att betala ut medel utan
att stadgarna ändras, får det nedsatta beloppet
betalas inom ett år från utgången av den
räkenskapsperiod under vilken beslutet om

minskningen fattades. I stadgarna kan det
bestämmas om en längre tid eller en kortare
tid på minst sex månader från räkenskapspe-
riodens utgång.

I 19 kap. föreskrivs det om beslutsfattandet
vid förvärv och inlösen av egna andelar och
aktier. I 20—23 kap. föreskrivs det om be-
slutsfattandet och borgenärsskyddet i sam-
band med fusion, delning, ändring av före-
tagsform och upplösning av andelslaget.

2 §

Borgenärsskydd

Om andelskapitalet minskas i syfte att
täcka en förlust eller avsätts till en fond som
hänförs till det fria egna kapitalet, får an-
delslaget av överskottet och av annat fritt
eget kapital inte återbetala eller dela ut ett
belopp som motsvarar minskningen förrän
det har förflutit ett år från utgången av den
räkenskapsperiod under vilken den stadge-
ändring som gäller minskning registrerats el-
ler beslut om minskning av andelskapitalet
fattats utan stadgeändring. Överskott får dock
delas ut, om andelskapitalet, reservfonden el-
ler aktiekapitalet sammanlagt har ökats med
minst minskningsbeloppet.

Borgenärer vars fordran på andelslaget har
uppkommit före en sådan kallelse som avses
i 4 § har rätt att motsätta sig en minskning av
aktiekapitalet och reservfonden. Sådan rätt
har de dock inte, om minskningsbeloppet an-
vänds till förlusttäckning eller om aktiekapi-
talet eller reservfonden samtidigt sammanlagt
ökas med minst minskningsbeloppet.

Om aktiekapitalet eller reservfonden har
minskats för att täcka en förlust, kan fritt eget
kapital under tre år efter det att minskningen
registrerats betalas ut till aktieägarna endast
med iakttagande av borgenärsskyddsförfaran-
det enligt 3—5 §. En borgenär har dock inte
rätt att motsätta sig utbetalningen, om aktie-
kapitalet och reservfonden sammanlagt har
ökats med minst minskningsbeloppet.

3 §

Registeranmälan och ansökan om kallelse

Om borgenärerna enligt 2 § 2 mom. har
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rätt att motsätta sig en minskning av aktieka-
pitalet eller reservfonden, ska andelslaget
inom en månad efter beslutet om minskning
av aktiekapitalet anmäla minskningen för re-
gistrering och hos registermyndigheten an-
söka om sådan kallelse som avses i 4 §. I
annat fall förfaller beslutet.

4 §

Kallelse på borgenärerna

Registermyndigheten ska, efter att ha fått
en sådan ansökan som avses i 3 §, utfärda
kallelse på andelslagets i 2 § 2 mom. avsedda
borgenärer. I kallelsen ska det nämnas att de
har rätt att motsätta sig minskningen genom
att skriftligen anmäla detta till registermyn-
digheten senast den i kallelsen utsatta dagen.
Registermyndigheten ska publicera kallelsen
i den officiella tidningen senast tre månader
före den utsatta dagen och registrera kallelsen
på tjänstens vägnar.

Andelslaget ska senast en månad före den
utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande
om kallelsen till de borgenärer enligt 2 §
2 mom. som är kända. En styrelseledamots
eller verkställande direktörens intyg om att
meddelandena har sänts ska ges in till regis-
termyndigheten senast den utsatta dagen.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål ef-
ter den utsatta dagen underrätta andelslaget
om inkomna anmälningar om att borgenärer
motsätter sig ändringen.

5 §

Förutsättningar för registrering

Registermyndigheten ska registrera en
minskning av aktiekapitalet eller reservfon-
den, om ingen borgenär har motsatt sig
minskningen eller om borgenärerna i enlighet
med en domstols dom har fått betalning eller
betryggande säkerhet för sina fordringar.

Om en borgenär har motsatt sig minsk-
ningen, förfaller beslutet om minskning av
aktiekapitalet och reservfonden en månad ef-
ter den utsatta dagen. Registermyndigheten
ska dock skjuta upp behandlingen av ärendet,
om andelslaget inom en månad från den ut-
satta dagen visar att det har väckt talan för

fastställelse av att borgenären har fått betal-
ning eller betryggande säkerhet för sin for-
dran eller om andelslaget och borgenären till-
sammans begär att behandlingen av ärendet
ska skjutas upp.

Aktiekapitalet och reservfonden har mins-
kats när minskningen har registrerats.

6 §

Annan registrering av minskning av aktieka-
pitalet

Andelslaget ska inom en månad göra regis-
teranmälan om ett sådant beslut om minsk-
ning av aktiekapitalet som borgenärerna en-
ligt 2 § 2 mom. inte har rätt att motsätta sig. I
annat fall förfaller beslutet. Aktiekapitalet har
minskats när beslutet har registrerats.

En minskning av aktiekapitalet ska anmä-
las för registrering samtidigt som en ökning
av aktiekapitalet enligt 2 § 2 mom.

7 §

Tillämpning av borgenärsskyddsförfarandet
vid ändring av stadgarna

I stadgarna kan det bestämmas att an-
delslagets, dess medlemmars, andelsägares
eller aktieägares borgenärer har rätt att på det
sätt som avses i 3—5 § motsätta sig en änd-
ring av eller avvikelse från en viss bestäm-
melse i stadgarna. Vad som i 3—5 § före-
skrivs om minskning av aktiekapitalet tilläm-
pas då på ändringen av eller avvikelsen från
stadgarna. Den i 3 § föreskrivna tidsfristen på
en månad tillämpas dock inte.

19 kap.

Andelslagets egna andelar och aktier

Allmänna bestämmelser

1 §

Förvärv, inlösen och mottagande som pant

Andelslaget kan enligt vad som föreskrivs
i detta kapitel besluta

1) att förvärva egna andelar och aktier
(förvärv),
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2) att en medlem eller någon annan an-
delsägare eller aktieägare ska överlåta ande-
lar eller aktier till andelslaget vederlagsfritt
eller mot vederlag (inlösen), och

3) att ta emot egna andelar och aktier som
pant.

Om förvärv eller inlösen genomförs så att
andelslagets andelskapital eller aktiekapital
minskas, ska dessutom 18 kap. iakttas.

2 §

Begränsning av tillämpningsområdet

Vad som i detta kapitel föreskrivs om för-
värv, inlösen och pant ska inte tillämpas när
andelslaget

1) som övertagande andelslag vid en fu-
sion eller delning eller i samband med annan
överlåtelse av en rörelse får till denna hö-
rande egna andelar eller aktier i sin ägo eller
som pant,

2) på auktion köper egna andelar eller ak-
tier som har utmätts för andelslagets fordran,
eller

3) vederlagsfritt får egna andelar eller ak-
tier.

3 §

Övriga inlösensituationer

Vad som i detta kapitel föreskrivs om inlö-
sen tillämpas inte på inlösen av aktier enligt
20 kap. 14 §, 21 kap. 14 § och 22 kap. 4 §.

I stadgarna kan det så som avses i 4 kap.
5 och 6 § bestämmas om medlemmars, andra
andelsägares eller aktieägares, andelslagets
och andra personers rätt att lösa in andelar
eller aktier som övergår till en ny ägare och
så som avses i 10 § i detta kapitel bestämmas
om andelslagets rätt eller skyldighet att lösa
in eller förvärva andelar eller aktier i an-
delslaget.

4 §

Andelslagets rätt att behålla, ogiltigförklara
och avyttra andelar och aktier

Andelslaget kan behålla, ogiltigförklara el-

ler avyttra egna andelar och aktier som det
har förvärvat, löst in eller fått på något annat
sätt.

I 12 § föreskrivs det om ogiltigförklaring
och i 9 kap. om vidareöverlåtelse. I 12 §
2 och 3 mom. i detta kapitel föreskrivs det
om skyldigheten att avyttra eller ogiltigför-
klara egna andelar och aktier som har förvär-
vats eller lösts in i strid med denna lag.

Förvärv och inlösen av egna andelar och
aktier

5 §

Allmänna bestämmelser om beslutsfattandet

Om förvärv och inlösen beslutar andels-
stämman. Bestämmelser om förvärv och inlö-
sen kan tas in i andelslagets stadgar.

Genom beslut av andelsstämman kan sty-
relsen bemyndigas att besluta om ett förvärv i
dess helhet eller till vissa delar. Detsamma
gäller en bestämmelse i stadgarna om förvärv
och inlösen av egna aktier. Andelsstämmans
bemyndigande kan vara i kraft högst 18 må-
nader. Egna andelar och aktier kan med stöd
av bemyndigandet förvärvas endast med fritt
eget kapital. I beslutet och i stadgebestäm-
melsen ska det ingå uppgift om maximianta-
let andelar och aktier av olika slag som ska
förvärvas, bemyndigandets giltighetstid och
vederlagets minimi- och maximibelopp.

I 5 kap. 19—24 § föreskrivs det om stäm-
mokallelse och om stämmohandlingar samt
framläggande och sändande av dem. När sty-
relsen i ett börsandelslag föreslår att egna
andelar eller aktier ska lösas in så att an-
delslagets andels- eller aktiekapital minskar,
ska syftet med inlösen och sättet för minsk-
ningen nämnas i stämmokallelsen.

6 §

Riktat förvärv och riktad inlösen

Om det från andelslagets synpunkt finns
vägande ekonomiska skäl eller en i stadgarna
angiven grund, kan egna andelar och aktier
förvärvas också i något annat förhållande än
förhållandet enligt medlemmarnas och de an-
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dra andelsägarnas och aktieägarnas andels-
och aktieinnehav (riktat förvärv). När före-
komsten av vägande ekonomiska skäl be-
döms ska det fästas särskilt avseende vid
förhållandet mellan det vederlag som erbjuds
och andelens eller aktiens gängse pris. An-
delsstämmans beslut ska fattas med sådan
kvalificerad majoritet som avses i 5 kap.
29 §. Detsamma gäller ett bemyndigande
som innebär att styrelsen får förvärva andelar
och aktier och som inte utesluter styrelsens
rätt att besluta om riktat förvärv.

Egna aktier kan lösas in i något annat
förhållande än förhållandet enligt medlem-
marnas och de andra andelsägarnas och ak-
tieägarnas aktieinnehav (riktad inlösen) en-
dast med samtliga medlemmars, andelsägares
och aktieägares samtycke, om inte något an-
nat bestäms i stadgarna. Ett börsandelslag
kan dock med sådan kvalificerad majoritet
som avses i 5 kap. 29 § besluta om samman-
läggning av aktier så som avses i 9 § i detta
kapitel. Dessutom kan ett inlösenvillkor tas in
i stadgarna.

Om styrelsen föreslår att andelsstämman
ska besluta om riktat förvärv eller riktad inlö-
sen eller att andelsstämman ska bemyndiga
styrelsen att förvärva andelar och aktier utan
att utesluta styrelsens rätt att besluta om riktat
förvärv, ska detta nämnas i stämmokallelsen.

7 §

Innehållet i förvärvs- och inlösenbeslut

I förvärvs- och inlösenbeslut ska det näm-
nas

1) huruvida det är fråga om förvärv eller
inlösen,

2) det antal eller maximiantal andelar och
aktier av olika slag som beslutet avser,

3) av vem andelarna och aktierna förvärvas
eller löses in och vid behov i vilken ordning
samt, när det är fråga om ett riktat förvärv,
motiveringen till varför det finns vägande
ekonomiska skäl enligt 6 § 1 mom. eller en i
stadgarna angiven grund för det riktade för-
värvet,

4) den tid inom vilken de andelar och
aktier som förvärvet avser ska erbjudas an-
delslaget eller den dag då andelarna och ak-
tierna löses in,

5) det vederlag som ska betalas för ande-
larna och aktierna och motiveringen till be-
stämmande av vederlaget samt, om vederla-
get består av annan egendom än pengar, en
redogörelse för egendomens värde,

6) betalningstiden för vederlaget, och
7) hur förfarandet påverkar andelslagets

eget kapital.

8 §

Medlemmars och andra andelsägares och
aktieägares rätt till information

Medlemmar och andra andelsägare eller
aktieägare som enligt ett förvärvsbeslut har
rätt att sälja sina andelar eller aktier till an-
delslaget ska innan den tid som utsatts för
erbjudande av andelar eller aktier till an-
delslaget börjar löpa informeras om beslutet
på samma sätt som en stämmokallelse utfär-
das. Samtidigt ska det ges information om
hur och inom vilken tid medlemmarna och de
andra andelsägarna eller aktieägarna kan ut-
nyttja sin rätt.

Information enligt 1 mom. behöver inte
ges, om

1) motsvarande information ingår i kallel-
sen till den andelsstämma som beslutar om
förvärvet eller finns tillgänglig på den
stämma som beslutar om förvärvet och där
medlemmarna och de andra andelsägarna och
aktieägarna är närvarande, eller

2) motsvarande information offentliggörs
på det sätt som avses i värdepappersmark-
nadslagen.

Förvärvsbeslutet och de i 5 kap. 23 §
2 mom. avsedda handlingarna om andelsla-
gets ekonomiska ställning ska hållas tillgäng-
liga för medlemmar och andra andelsägare
eller aktieägare som avses i 1 mom. i denna
paragraf under den tid som andelarna eller
aktierna ska erbjudas andelslaget. Denna
skyldighet föreligger dock inte, om andelsla-
get har offentliggjort en sådan anbudshand-
ling enligt 11 kap. i värdepappersmarknadsla-
gen av vilken motsvarande information fram-
går.
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9 §

Sammanläggning av andelar och aktier i ett
börsandelslag

Ett börsandelslag kan med sådan kvalifice-
rad majoritet som avses i 5 kap. 29 § besluta
att lösa in en viss del av samtliga medlem-
mars och andra andelsägares och aktieägares
andelar (sammanläggning av andelar) eller
aktier (sammanläggning av aktier) under för-
utsättning att uppkomsten av bråkdelar av
andelar eller aktier förhindras genom inlösen-
beslutet på följande sätt:

1) ett helt antal andelar eller aktier av varje
slag löses in,

2) det antal andelar eller aktier av varje
slag som löses in av varje medlem och annan
andelsägare eller aktieägare avrundas vid be-
hov uppåt till närmaste hela tal,

3) andelslaget säljer utan dröjsmål extra
andelar och aktier som blir inlösta på grund
av avrundning enligt 2 punkten på en sådan
reglerad marknad som avses i lagen om han-
del med finansiella instrument eller på offent-
lig auktion för de medlemmars och andra
andelsägares eller aktieägares räkning som
avses i 2 punkten, och

4) försäljningsintäkterna för andelar och
aktier som avses i 3 punkten betalas till med-
lemmarna och de andra andelsägarna eller
aktieägarna i förhållande till de mellanskill-
nader som uppkommer då det från det antal
andelar och aktier som lösts in dras av det
antal andelar och aktier som skulle ha lösts in
utan avrundning enligt 2 punkten.

Försäljningsintäkterna för andelarna och
aktierna ska betalas till medlemmarna och de
andra andelsägarna eller aktieägarna utan
dröjsmål. På beloppet ska det efter tidpunkten
för inlösen betalas ränta enligt den i 12 § i
räntelagen avsedda referensränta som gäller
vid tidpunkten i fråga. Andelslaget ska sätta
in de genom försäljningen erhållna medlen på
ett konto hos en inlåningsbank i Finland eller
hos ett sådant utländskt kreditinstituts filial
som har rätt att ta emot insättningar eller på
ett motsvarande konto i utlandet, så att det
inte finns någon risk för att medlen samman-
blandas med andelslagets egna medel. I sin
bokföring ska andelslaget hålla medlen åt-
skilda från sina egna medel.

Det ska finnas vägande ekonomiska skäl
för sammanläggning av andelar eller aktier.
Ett beslut om sammanläggning får inte fattas,
om inlösen enligt medlems- och ägarförteck-
ningen skulle leda till att samtliga andelar
eller aktier blir inlösta hos fler än var hund-
rade medlem, andelsägare eller aktieägare. På
stämmokallelsen ska 6 § 3 mom. tillämpas.

10 §

Förvärvs- och inlösenvillkor

I stadgarna kan det bestämmas att an-
delslaget har rätt eller skyldighet att förvärva
eller lösa in andelslagets andelar eller aktier.
I stadgarna ska det då bestämmas

1) huruvida villkoret gäller förvärv eller
inlösen,

2) huruvida andelslaget har rätt eller skyl-
dighet att förvärva eller lösa in andelar eller
aktier,

3) vilka andelar eller aktier bestämmelsen
gäller och, vid behov, i vilken ordning ande-
larna eller aktierna ska förvärvas eller lösas
in,

4) vilket förfarande som ska iakttas,
5) vilket vederlag som ska betalas för an-

delarna eller aktierna eller på vilka grunder
vederlaget ska räknas ut, och

6) vilka medel som kan användas för betal-
ning av vederlaget.

I ett börsandelslag beslutar andelsstämman
om utnyttjande av inlösen- och förvärvsrätt.
Andelsstämman kan bemyndiga styrelsen att
besluta om saken. Bemyndigandet ska anmä-
las för registrering senast en månad efter
beslutet. Bemyndigandet kan vara i kraft
högst fem år efter det att det getts. I andra
andelslag än börsandelslag kan styrelsen be-
sluta om förvärv och inlösen.

11 §

Begränsning av rätten att förvärva och
lösa in

Ett andelslag får inte förvärva eller lösa in
alla sina egna andelar.
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12 §

Ogiltigförklaring och avyttring av andelar
och aktier i vissa situationer

Styrelsen kan besluta ogiltigförklara egna
andelar och aktier som innehas av andelsla-
get. Ogiltigförklaring av aktier ska utan
dröjsmål anmälas för registrering. Aktierna är
ogiltiga när anmälan har registrerats.

Egna andelar och aktier som har förvärvats
eller lösts in i strid med denna lag ska avytt-
ras utan obefogat dröjsmål, dock senast ett år
efter förvärvet.

Om andelarna och aktierna inte har avytt-
rats inom den tid som föreskrivs i 2 mom. ska
de förklaras ogiltiga.

Mottagande som pant och teckning av egna
andelar och aktier

13 §

Egna andelar och aktier som pant

Andelslaget kan ta emot egna andelar och
aktier som pant. I ett börsandelslag fattas
beslut om att ta emot egna andelar och aktier
som pant på samma sätt som beslut om för-
värv av egna andelar och aktier.

På försäljning av egna andelar och aktier
som utgör pant ska utöver 10 kap. i handels-
balken tillämpas vad som i 9 kap. i denna lag
föreskrivs om avyttring av egna andelar och
aktier.

14 §

Teckning av egna och moderandelslagets an-
delar och aktier

Andelslaget och dess dottersammanslut-
ning får inte mot vederlag teckna andelar
eller aktier i andelslaget. Om andelslaget har
tecknat egna andelar eller aktier i samband
med bildandet, anses andelarna och aktierna
ha tecknats av dem som undertecknat avtalet
om andelslagsbildning. Om andelslaget har
tecknat egna andelar eller aktier vid en an-
delsemission eller aktieemission mot veder-
lag, anses andelslagets styrelseledamöter och

verkställande direktör ha tecknat andelarna
och aktierna. Om en dottersammanslutning
har tecknat andelar eller aktier i moderan-
delslaget, anses andelarna och aktierna ha
tecknats av moderandelslagets styrelseleda-
möter och verkställande direktör och av dem
som har motsvarande ställning i dottersam-
manslutningen. Tecknarna ansvarar solida-
riskt för betalningen av teckningspriset. Som
tecknare betraktas dock inte den som visar att
han eller hon motsatt sig teckningen eller inte
känt till och inte heller borde ha känt till
teckningen.

Den som har tecknat andelslagets andelar
eller aktier i sitt eget namn för andelslagets
eller dess dottersammanslutnings räkning an-
ses ha tecknat andelarna och aktierna för
egen räkning.

Bestämmelser om andelslagets rätt att delta
i en vederlagsfri andels- och aktieemission
till andelslaget självt finns i 9 kap. 21 §.

V AVDELNINGEN

ÄNDRING AV ANDELLAGSSTRUK-
TUR OCH UPPLÖSNING AV AN-

DELSLAG

20 kap.

Fusion

Definition av begreppet fusion och olika sätt
att genomföra en fusion

1 §

Fusion

Ett andelslag (överlåtande andelslag) kan
fusioneras med ett annat andelslag (överta-
gande andelslag), varvid det överlåtande an-
delslagets tillgångar och skulder övergår till
det övertagande andelslaget och det överlå-
tande andelslagets medlemmar och andra an-
delsägare och aktieägare som fusionsvederlag
får andelar och aktier i det övertagande an-
delslaget. Fusionsvederlaget får också bestå
av pengar, annan egendom och åtaganden.
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2 §

Olika sätt att genomföra en fusion

En fusion kan ske så att
1) ett eller flera överlåtande andelslag fu-

sioneras med ett övertagande andelslag (ab-
sorptionsfusion), eller

2) minst två överlåtande andelslag fusione-
ras och tillsammans bildar ett övertagande
andelslag (kombinationsfusion).

Med dottersammanslutningsfusion avses
en absorptionsfusion där de i fusionen delta-
gande andelslagen och aktiebolagen äger
samtliga aktier i det överlåtande aktiebolaget
samt eventuella optionsrätter och andra sär-
skilda till aktier berättigande rättigheter. Det-
samma gäller ett dotterandelslags fusion med
moderandelslaget, om det inte finns andra
medlemmar, andelsägare eller aktieägare i
dotterandelslaget.

Med trepartsfusion avses en absorptionsfu-
sion där en annan part än det övertagande
andelslaget ger fusionsvederlag.

Med i fusionen deltagande andelslag avses
i detta kapitel överlåtande andelslag och
övertagande andelslag. Bestämmelserna om
dotterbolagsfusioner i 16 kap. i aktiebolagsla-
gen (624/2006) när det gäller överlåtande
dotterbolag tillämpas också på fusion av dot-
teraktiebolag genom dottersammanslutnings-
fusion.

Fusionsplan och revisorsyttrande

3 §

Fusionsplan

De i fusionen deltagande andelslagens och
aktiebolagens styrelser ska upprätta en skrift-
lig fusionsplan som dateras och underteck-
nas. Vid en trepartsfusion ska fusionsplanen
undertecknas också av den som ger fusions-
vederlag.

Fusionsplanen ska uppta
1) firmor, företags- och organisationsnum-

mer eller motsvarande identifieringsuppgifter
och hemorterna för de i fusionen deltagande
andelslagen, aktiebolagen och en eventuell
tredje part som ger fusionsvederlag,

2) en utredning om orsakerna till fusionen,
3) ett förslag till eventuella ändringar i det

övertagande andelslagets stadgar vid en ab-
sorptionsfusion samt vid en kombinationsfu-
sion ett förslag till stadgar för det nybildade
andelslaget och till förfarandet vid val av
verksamhetsorgan för det nybildade andelsla-
get,

4) ett förslag till det antal andelar och
aktier av olika slag som vid en absorptionsfu-
sion eventuellt ska ges som fusionsvederlag
och till givande av nya eller egna andelar och
aktier som innehas av andelslaget samt vid en
kombinationsfusion ett förslag till antalet an-
delar och aktier av olika slag i det överta-
gande andelslaget,

5) förslag till eventuellt annat fusionsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
rätter eller andra särskilda rättigheter som
berättigar till andelar eller aktier, de villkor
som enligt 10 kap. 3 § är förenade med dessa,

6) förslag till fördelning av fusionsvederla-
get, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get och andra villkor för givande av vederlag
samt utredning om grunderna för dessa,

7) utredning om eller förslag till de rättig-
heter som vid fusionen tillkommer inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till andelar eller aktier
i det överlåtande andelslaget,

8) ett förslag till en eventuell ökning av det
övertagande andelslagets andels- och aktieka-
pital vid en absorptionsfusion samt vid en
kombinationsfusion ett förslag till det överta-
gande andelslagets andels- och aktiekapital,

9) utredning om det överlåtande andelsla-
gets och aktiebolagets tillgångar, skulder och
eget kapital, om de omständigheter som på-
verkar värderingen av dessa, om den inver-
kan som fusionen planeras få på det överta-
gande andelslagets balansräkning och om de
bokföringsmetoder som ska tillämpas på fu-
sionen,

10) förslag som avser de i fusionen delta-
gande andelslagens och aktiebolagens rätt att
besluta om sådana arrangemang utöver sed-
vanlig affärsverksamhet som påverkar deras
eget kapital eller antal andelar eller aktier,

11) utredning om sådana kapitallån där
borgenärerna i enlighet med 6 § kan motsätta
sig fusionen,

12) utredning om det antal andelar och
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aktier som det överlåtande andelslaget och
aktiebolaget och deras dottersammanslut-
ningar äger i det övertagande andelslaget och
dess moderandelslag samt om det antal ande-
lar och aktier som de i fusionen deltagande
andelslagen och aktiebolagen äger i det över-
låtande andelslaget eller aktiebolaget,

13) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i fusionen deltagande andelsla-
gens och aktiebolagens egendom som avses i
företagsinteckningslagen (634/1984),

14) utredning om eller förslag till särskilda
förmåner och rättigheter för de i fusionen
deltagande andelslagens och aktiebolagens
förvaltningsrådsledamöter, styrelseledamöter,
verkställande direktörer och revisorer samt de
revisorer som ger yttrande om fusionsplanen,

15) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställandet av fusionen,
och

16) förslag till eventuella andra fusionsvill-
kor.

På en dottersammanslutningsfusion tilläm-
pas inte 2 mom. 4—8 och 10 punkten.

4 §

Revisorsyttrande

Styrelserna för de andelslag och aktiebolag
som deltar i fusionen ska utse en eller flera
revisorer med uppgift att ge varje i fusionen
deltagande andelslag och aktiebolag ett ytt-
rande om fusionsplanen. I yttrandet ska det
bedömas om fusionsplanen ger riktiga och
tillräckliga uppgifter om grunderna för be-
stämmande av fusionsvederlaget och om för-
delningen av vederlaget. I yttrandet till det
övertagande andelslaget ska det dessutom
nämnas om fusionen kan äventyra betal-
ningen av andelslagets skulder.

Om de i fusionen deltagande andelslagens
samtliga medlemmar ger sitt samtycke till det
eller om det är fråga om en dottersamman-
slutningsfusion, räcker det med ett yttrande
om huruvida fusionen kan äventyra betal-
ningen av det övertagande andelslagets skul-
der.

Registrering av fusionsplanen och kallelse på
borgenärerna

5 §

Registrering av fusionsplanen

Fusionsplanen ska anmälas för registrering
inom en månad från undertecknandet av pla-
nen. Till anmälan ska fogas ett sådant ytt-
rande som avses i 4 §.

Anmälan ska göras gemensamt av de i
fusionen deltagande andelslagen. Anmälan
om en dottersammanslutningsfusion ska gö-
ras av moderandelslaget.

Fusionen förfaller om anmälan inte görs
inom föreskriven tid eller om registrering
vägras.

6 §

Kallelse på borgenärerna

De borgenärer vars fordran på det överlå-
tande andelslaget och aktiebolaget har upp-
kommit före registreringen av fusionsplanen
har rätt att motsätta sig fusionen. Sådan rätt
har även de borgenärer vars fordran får indri-
vas utan dom eller beslut i enlighet med
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter (706/2007) och vars fordran har uppkom-
mit senast den dag som avses i 2 mom.

Registermyndigheten ska på ansökan av
det överlåtande andelslaget eller aktiebolaget
utfärda en kallelse på de borgenärer som
avses i 1 mom. I kallelsen ska det nämnas att
de har rätt att motsätta sig fusionen med ett
skriftligt meddelande till registermyndigheten
senast den dag som nämns i kallelsen. Ansö-
kan om kallelse ska göras inom fyra månader
från registreringen av fusionsplanen. I annat
fall förfaller fusionen. Registermyndigheten
ska publicera kallelsen i den officiella tid-
ningen senast tre månader före den utsatta
dagen och registrera kallelsen på tjänstens
vägnar.

På ansökan av det övertagande andelslaget
ska kallelse utfärdas också på det överta-
gande andelslagets borgenärer, om fusionen
enligt det revisorsyttrande som avses i 4 §
kan äventyra betalningen av det övertagande
andelslagets skulder. På det övertagande an-
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delslagets borgenärer tillämpas i så fall vad
som i detta kapitel föreskrivs om det överlå-
tande andelslagets borgenärer.

7 §

Andelslagets och aktiebolagets skriftliga
meddelande till borgenärerna

Andelslaget och aktiebolaget ska senast en
månad före den utsatta dagen sända ett skrift-
ligt meddelande om kallelsen till de borgenä-
rer enligt 6 § 1 mom. som är kända och vars
fordran har uppkommit före registreringen av
fusionsplanen. Om en medlem eller någon
annan andelsägare i det överlåtande andelsla-
get har krävt återbetalning med stöd av 13 §
eller om en ägare av aktier, optionsrätter eller
andra rättigheter som berättigar till andelar
eller aktier har krävt inlösen med stöd av 14
§, stadgarna eller rättighetens villkor, ska
borgenärerna underrättas om det antal ande-
lar, aktier och rättigheter som kravet avser.
Meddelandet kan sändas först efter den an-
delsstämma som beslutat om fusionen. Om
samtliga innehavare av de nämnda rättighe-
terna har meddelat att de avstår från sin lös-
ningsrätt eller om de inte annars har rätt till
inlösen, kan meddelandet dock sändas tidi-
gare.

8 §

Företagssanering

Ett saneringsförfarande enligt lagen om fö-
retagssanering (47/1993) ersätter en sådan
kallelse som avses i 6 §. En borgenär har inte
rätt att med stöd av denna lag motsätta sig
fusion, om alla andelslag och aktiebolag som
deltar i fusionen hör till samma koncern och
ett saneringsprogram för dem fastställs samti-
digt.

Fusionsplanen med bilagor ska bifogas
förslaget till saneringsprogram.

Fusionsbeslut

9 §

Behöriga organ och beslutstidpunkt

I det överlåtande andelslaget beslutar an-

delsstämman om fusionen. Beslut om en dot-
tersammanslutningsfusion ska dock fattas av
styrelsen för det överlåtande andelslaget eller
aktiebolaget.

I det övertagande andelslaget beslutar sty-
relsen om fusionen. Om det övertagande an-
delslaget har mindre än nio tiondelar av ande-
larna och aktierna i det överlåtande andelsla-
get eller aktiebolaget, ska fusionsbeslutet
dock fattas av andelsstämman, om medlem-
mar med minst en tjugondel av samtliga med-
lemmars sammanlagda röstetal kräver det.
När det sammanlagda röstetalet för samtliga
medlemmar räknas ut beaktas inte de andelar
och aktier som tillhör andelslaget eller dess
dottersammanslutning.

Den andelsstämma som beslutar om fusio-
nen ska hållas eller styrelsens fusionsbeslut
fattas inom fyra månader från registreringen
av fusionsplanen. I annat fall förfaller fusio-
nen. Andelsstämman ska dock hållas senast
en månad före den i 6 § angivna dagen, om
inte andelslagets samtliga medlemmar och
eventuella andra innehavare av andelar, ak-
tier och optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till andelar och aktier
har avstått från sin rätt att kräva återbetalning
eller inlösen av andel.

Andelsstämmans beslut om fusionen ska
fattas med sådan kvalificerad majoritet som
avses i 5 kap. 29 §.

10 §

Stämmokallelse samt information till andra
ägare av andelar, aktier och optionsrätter

och andra särskilda rättigheter

Kallelse till den andelsstämma som ska
besluta om fusionen får inte utfärdas förrän
fusionsplanen har registrerats. Bestämmelser
om kallelsetiden finns i 5 kap. 21 §.

Det överlåtande andelslaget ska inom den
tid som avses i 5 kap. 21 § också rikta infor-
mation om återbetalning av andel enligt 13 §
i detta kapitel och om lösningsrätt enligt 14 §
till de andelsägare, aktieägare och innehavare
av optionsrätter och andra särskilda till ande-
lar och aktier berättigande rättigheter som har
rätt att säga upp en andel eller kräva inlösen
och vars adress är känd för andelslaget. Om

60 421/2013



andelslaget inte känner till alla återbetal-
nings- eller lösningsberättigades adress, ska
ett meddelande om saken inom samma tid
också publiceras i den officiella tidningen.

Om det övertagande andelslaget har min-
dre än nio tiondelar av andelarna och aktierna
i det överlåtande andelslaget eller aktiebola-
get och någon andelsstämma inte samman-
kallas i det övertagande andelslaget, ska med-
lemmarna informeras om fusionen på samma
sätt som kallelse till andelsstämma utfärdas.
När det sammanlagda röstetalet i andelslaget
räknas ut beaktas inte andelar och aktier som
tillhör andelslaget eller dess dottersamman-
slutning. En medlem kan inom en månad från
meddelandet skriftligen kräva att andelsstäm-
man ska fatta beslut om fusionen.

I det övertagande andelslaget kan stämmo-
kallelse utfärdas inom den tid som avses i
5 kap. 20 § 1 mom., om fusionsbeslutet fattas
av andelsstämman krav från en medlem och
om tiden mellan dagen för andelslagets med-
delande enligt 3 mom. i denna paragraf och
dagen för andelsstämman, den sista anmäl-
ningsdagen enligt 5 kap. 8 § eller den i
15 kap. 2 § 2 mom. angivna dagen för an-
delslag som har anslutits till värdeandelssys-
temet uppgår till minst en månad eller en i
stadgarna angiven längre kallelsetid.

11 §

Framläggande och sändande av handlingar
och lämnande av nya uppgifter

Följande handlingar ska under minst en
månad före den andelsstämma som beslutar
om fusionen och räknat från det meddelande
som avses i 10 § 3 mom. hållas tillgängliga
för medlemmarna, för andra andelsägare och
aktieägare och för innehavare av optionsrätter
och andra särskilda rättigheter som berättigar
till andelar eller aktier på de i fusionen delta-
gande andelslagens huvudkontor eller webb-
sidor samt läggas fram på andelsstämman:

1) fusionsplanen,
2) varje i fusionen deltagande andelslags

och aktiebolags bokslut, verksamhetsberät-
telse och revisionsberättelse för den senast
avslutade räkenskapsperioden,

3) om det från ett i fusionen deltagande
börsandelslags senast avslutade räkenskaps-
period har förflutit över sex månader till den
dag då fusionsplanen undertecknades, varje
sådant andelslags bokslut, verksamhetsberät-
telse och revisionsberättelse, vilka ska vara
undertecknade en dag som inte får ligga
längre bak i tiden än tre månader räknat från
den dag då fusionsplanen undertecknades, el-
ler delårsrapport enligt 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 fusionen deltagande andelslag
och aktiebolag eventuellt har fattat efter an-
delslagets eller aktiebolagets senaste räken-
skapsperiod,

5) varje i fusionen deltagande andelslags
och aktiebolags delårsrapporter som har upp-
rättats efter andelslagets eller aktiebolagets
senaste räkenskapsperiod,

6) varje i fusionen deltagande andelslags
och aktiebolags styrelses redogörelse för hän-
delser som efter det senaste bokslutet eller
den senaste delårsrapporten väsentligt har på-
verkat andelslagets eller aktiebolagets ställ-
ning, och

7) för varje i fusionen deltagande andelslag
och aktiebolag, ett sådant revisorsyttrande
om fusionsplanen som avses i 4 §.

De handlingar som avses i 1 mom. ska
utan dröjsmål sändas till medlemmar och an-
dra i 1 mom. nämnda som ber om dem, om
handlingarna inte kan laddas ner och skrivas
ut från andelslagets webbsidor.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska
andelslaget underrätta andelsstämman samt
andelslaget och aktiebolaget underrätta de
övriga i fusionen deltagande andelslagen och
aktiebolagen om sådana andra händelser som
väsentligt påverkar andelslagets eller aktiebo-
lagets ställning och som andelslaget eller ak-
tiebolaget får kännedom om före fusionsbe-
slutet.

Vid en trepartsfusion ska de i 5 kap. 23 §
2 mom. nämnda handlingarna som gäller en
part som ger fusionsvederlag hållas fram-
lagda för medlemmarna. Om några boksluts-
handlingar inte finns, ska en utredning om
den ekonomiska ställningen under den senast
avslutade räkenskapsperioden eller, om en
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sådan saknas, ställningen under det senaste
kalenderåret och tiden därefter hållas fram-
lagd.

12 §

Rättsverkningarna av fusionsbeslut

Det överlåtande andelslagets fusionsbeslut
ersätter de åtgärder gällande fusionsvederla-
get som grundar en rätt till fusionsvederlag
och vidtas av det överlåtande andelslagets
medlemmar och andra innehavare av andelar,
aktier och optionsrätter och andra särskilda
rättigheter som berättigar till andelar eller
aktier. Vid en kombinationsfusion ersätter fu-
sionsplanen också det övertagande andelsla-
gets avtal om andelslagbildning.

Fusionen förfaller om inte samtliga i fusio-
nen deltagande andelslag godkänner den i
enlighet med den ursprungliga fusionsplanen.
Registeranmälan ska omedelbart göras om ett
beslut som innebär att fusionen förkastas el-
ler om att fusionen förfallit.

Återbetalning av andelar samt inlösen av ak-
tier, optionsrätter och andra särskilda rättig-
heter som berättigar till andelar och aktier

13 §

Återbetalning av andelar

Bestämmelser om rätt till återbetalning av
en andel för sådana medlemmar och andra
andelsägare i det överlåtande andelslaget som
inte har biträtt fusionsbeslutet finns i 5 kap.
35 §.

Om medlemskapet upphör eller andelen
sägs upp senare än 30 dagar efter fusionsbe-
slutet, ska de bestämmelser i 17 kap. och de
stadgebestämmelser som gäller medlem-
marna och andelarna i det övertagande an-
delslaget tillämpas på återbetalning av ande-
len. Detsamma gäller återbetalning när en
medlem eller annan andelsägare har biträtt
fusionsbeslutet.

Det övertagande andelslaget svarar för
återbetalningen av andelar. Det överlåtande
andelslaget ska utan dröjsmål underrätta det
övertagande andelslaget om beloppet av de
andelar som ska återbetalas.

14 §

Inlösen av aktier, optionsrätter och andra
särskilda rättigheter som berättigar till ande-

lar eller aktier

Innehavare av aktier, optionsrätter och an-
dra särskilda rättigheter som berättigar till
andelar eller aktier i det överlåtande andelsla-
get kan kräva inlösen av sina aktier eller
rättigheter, om inte annat bestäms i stad-
garna. Inlösen ska krävas på den andels-
stämma som beslutar om fusionen eller ge-
nom att ett lösningsanspråk bevisligen fram-
ställs till det överlåtande andelslaget före an-
delsstämman. Endast de aktier kan lösas in
som har anmälts för registrering i medlems-
och ägarförteckningen före andelsstämman
eller senast på den sista anmälningsdagen
eller, om aktierna hör till värdeandelssyste-
met, är registrerade på den aktieägares värde-
andelskonto som kräver inlösen, senast den
dag som avses i 15 kap. 2 § 2 mom. Ytterli-
gare en förutsättning är att den som kräver
inlösen motsätter sig fusionsbeslutet. Före fu-
sionsbeslutet ska andelsstämman underrättas
om hur många aktier och rättigheter som
krävs bli inlösta.

Om någon överenskommelse om lösnings-
rätten eller inlösenvillkoren inte nås med det
övertagande andelslaget i fråga om aktier,
optionsrätter eller andra särskilda rättigheter
som berättigar till aktier, ska ärendet med
iakttagande av vad som föreskrivs om be-
handling av inlösentvister i 26 kap. 4—8 §
överlämnas till skiljemän för avgörande. En
aktieägare eller rättsinnehavare ska inleda
ärendet senast en månad efter andelsstäm-
man. Efter att ärendet inletts har aktieägaren
och rättsinnehavaren rätt endast till lösenbe-
loppet. Om det senare under inlösenförfaran-
det fastställs att de inte har rätt till inlösen,
har de rätt till fusionsvederlag i enlighet med
fusionsplanen. Om fusionen förfaller leder
detta till att också inlösenförfarandet förfal-
ler.

Lösenbeloppet är det gängse priset för ak-
tien, optionsrätten eller en annan särskild rät-
tighet som berättigar till aktier omedelbart
före fusionsbeslutet, om inte annat bestäms i
stadgarna. När lösenbeloppet bestäms ska
den negativa effekt som fusionen eventuellt
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har på värdet av det överlåtande andelslagets
aktier, optionsrätter eller andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till aktier inte beaktas.
På lösenbeloppet ska det för tiden från fu-
sionsbeslutet till betalningen av lösenbelop-
pet betalas en årlig ränta som svarar mot den
i 12 § i räntelagen avsedda referensränta som
gäller vid tidpunkten i fråga.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad
från det att domen vunnit laga kraft, dock inte
förrän verkställandet av fusionen har registre-
rats. Bestämmelser om deponering av lösen-
beloppet finns i 26 kap. 9 § 1 och 2 mom.

Det övertagande andelslaget svarar för be-
talningen av lösenbeloppet. Det överlåtande
andelslaget ska utan dröjsmål underrätta det
övertagande andelslaget om lösningsanspråk.

Verkställande av fusion och fusionens rätts-
verkningar

15 §

Anmälan om verkställande av fusion

De andelslag som deltar i fusionen ska
inom sex månader från fusionsbeslutet till
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av fusionen. I annat fall förfaller
fusionen. Till anmälan ska följande fogas:

1) de i fusionen deltagande andelslagens
styrelseledamöters och verkställande direktö-
rers försäkran om att denna lag har iakttagits
vid fusionen,

2) en revisors intyg om att det övertagande
andelslaget får fullt vederlag för det belopp
som har tagits upp i dess eget kapital samt
revisorns yttrande om den utredning som ska
ingå i fusionsplanen enligt 3 § 2 mom.
9 punkten,

3) en styrelseledamots eller verkställande
direktörens intyg om att sådana meddelanden
som avses i 7 § har sänts, och

4) de i fusionen deltagande andelslagens
beslut om fusionen.

Vid en dottersammanslutningsfusion sva-
rar moderandelslaget för att anmälan görs.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1
mom. räcker det att det till anmälan fogas en
försäkran av en styrelseledamot i moderan-
delslaget eller av dess verkställande direktör

om att denna lag har iakttagits vid fusionen,
ett intyg om att sådana meddelanden som
avses i 7 § har sänts och fusionsbesluten.

16 §

Förutsättningar för registrering

Registermyndigheten ska registrera fusio-
nen, om ingen borgenär har motsatt sig den
eller om borgenärerna enligt en domstols
dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar.

Om en borgenär har motsatt sig fusionen,
ska registermyndigheten utan dröjsmål infor-
mera andelslaget efter den utsatta dagen. Fu-
sionen förfaller då en månad efter den utsatta
dagen. Registermyndigheten ska dock skjuta
upp behandlingen av ärendet, om andelslaget
inom en månad från den utsatta dagen visar
att det har väckt talan för fastställelse av att
borgenären har fått betalning eller betryg-
gande säkerhet för sin fordran eller om an-
delslaget och borgenären tillsammans begär
att behandlingen av ärendet ska skjutas upp.

Fusionen kan genomföras även om det
överlåtande andelslaget har försatts i likvida-
tion, under förutsättning att andelslagets till-
gångar inte har börjat skiftas mellan medlem-
marna så som avses i 23 kap. 15 §.

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i flera än ett av
de i fusionen deltagande andelslagens egen-
dom, får fusionen inte registreras, om inte
andelslagens och inteckningshavarnas avtal
om reglering av inteckningarnas företrädes-
rätt samtidigt registreras på basis av ansökan.

17 §

Fusionens rättsverkningar

Det överlåtande andelslagets tillgångar och
skulder övergår utan likvidationsförfarande
till det övertagande andelslaget när verkstäl-
landet av fusionen har registrerats. Samtidigt
upplöses det överlåtande andelslaget, och vid
en kombinationsfusion uppkommer det över-
tagande andelslaget.

Det överlåtande andelslagets tillgångar och
skulder får inte tas upp i det övertagande
andelslagets balansräkning till ett högre eko-
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nomiskt värde än de har för det övertagande
andelslaget. I samband med en fusion får ett
åtagande att utföra arbete eller tillhandahålla
en tjänst inte tas upp i balansräkningen.

När verkställandet av fusionen registreras
blir medlemmarna i det överlåtande andelsla-
get medlemmar i det övertagande andelsla-
get, och de och andra ägare av andelar, aktier,
optionsrätter och andra särskilda rättigheter
som berättigar till andelar och aktier får rätt
till fusionsvederlag i enlighet med fusionspla-
nen. De nya andelar och aktier som ges som
fusionsvederlag medför ägarrättigheter från
och med registreringen, om inte en senare
tidpunkt bestäms i fusionsplanen. Andelarna
och aktierna medför dock ägarrättigheter se-
nast ett år efter registreringen. Sådana andelar
och aktier i det överlåtande andelslaget som
ägs av det övertagande eller det överlåtande
andelslaget medför inte rätt till fusionsveder-
lag.

Om en förutsättning för att få fusionsve-
derlag är att mottagaren visar upp ett andels-
brev eller vidtar andra särskilda åtgärder och
om vederlaget inte har krävts på detta sätt
inom tio år från registreringen av verkställan-
det av fusionen, kan det övertagande an-
delslagets stämma besluta att rätten till fu-
sionsvederlag och de på detta baserade rättig-
heterna är förverkade. Det förverkade veder-
laget tillfaller det övertagande andelslaget.

18 §

Slutredovisning

Det överlåtande andelslagets styrelse och
verkställande direktör ska så snart som möj-
ligt efter det att fusionen verkställts upprätta
ett bokslut och en verksamhetsberättelse över
den tid för vilken något bokslut ännu inte har
lagts fram på andelsstämman (slutredovis-
ning). Om andelslaget enligt lag eller stad-
garna är skyldigt att välja en revisor eller
verksamhetsgranskare, ska slutredovisningen
överlämnas till revisorerna och verksamhets-
granskarna, som inom en månad ska ge en
revisionsberättelse eller verksamhetsgransk-
ningsberättelse om den.

Styrelsen ska efter de åtgärder som avses i
1 mom. utan dröjsmål kalla medlemmarna till
ett möte för att fastställa slutredovisningen.

På mötet tillämpas vad som föreskrivs om
andelsstämma.

På registrering av slutredovisningen tilläm-
pas bestämmelserna om registrering av bok-
slut och verksamhetsberättelse i 8 kap. 10 §.

19 §

Fusionens återgång

Fusionen återgår trots att den har registre-
rats, om fusionsbeslutet har ogiltigförklarats
genom en dom som vunnit laga kraft. Det
överlåtande andelslaget och det övertagande
andelslaget ansvarar solidariskt för det över-
tagande andelslagets förpliktelser, om de har
uppkommit efter registrering av fusionen
men före registrering av domen.

Gränsöverskridande fusion

20 §

Definition av gränsöverskridande fusion och
olika sätt att genomföra en sådan

Ett andelslag kan också delta i en sådan
fusion enligt 1 och 2 § där ett utländskt an-
delslag fusioneras med ett finskt andelslag
eller där ett finskt andelslag fusioneras med
ett utländskt andelslag (gränsöverskridande
fusion). Med ett andelslag kan också ett så-
dant utländskt aktiebolag fusioneras som av-
ses i 16 kap. 19 § 2 mom. i aktiebolagslagen
och som i sin helhet ägs av andelslaget.

En gränsöverskridande fusion kan genom-
föras enligt 1 mom. endast om det utländska
andelslaget är ett sådant utländskt andelslag
som kan jämställas med andelslag (utländskt
andelslag) och som

1) har ett andelskapital eller motsvarande
kapital, är en juridisk person, har egendom
som ensam svarar för andelslagets skulder
och omfattas av de villkor enligt den natio-
nella lagstiftningen som motsvarar de
skyddsåtgärder som föreskrivs i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2009/101/EG om
samordning av de skyddsåtgärder som krävs i
medlemsstaterna av de i artikel 48 andra
stycket i fördraget avsedda bolagen i bolags-
männens och tredje mans intressen, i syfte att
göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom ge-
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menskapen (direktiv 2009/101/EG) för ak-
tieägare, medlemmar och utomstående, och

2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och
omfattas av lagstiftningen i en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av var dess stadgeenliga he-
mort, centralförvaltning eller huvudkontor
finns.

Vid en gränsöverskridande kombinations-
fusion kan det övertagande andelslaget regist-
reras i en sådan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet vars lagstiftning
inte tillämpas på det överlåtande andelslaget.

Med andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande fusion avses nedan i detta kapitel
överlåtande och övertagande andelslag och
utländska andelslag samt utländska aktiebo-
lag.

21 §

Fusion av ett finskt andelslag med en ut-
ländsk modersammanslutning

Ett finskt andelslag kan också fusioneras
med en sådan utländsk juridisk person som
äger samtliga andelar och aktier i andelslaget,
som jämställs med ett finskt andelslag, en
finsk andelsbank eller sparbank eller ett
finskt ömsesidigt försäkringsbolag, som är
registrerad i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och som om-
fattas av lagstiftningen i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

På det överlåtande finska andelslaget och
den övertagande utländska juridiska personen
tilllämpas vad som i detta kapitel föreskrivs
om gränsöverskridande fusioner.

22 §

Tillämpning av bestämmelserna om fusion

På gränsöverskridande fusioner tillämpas
bestämmelserna i 5 kap. om andelsstämmans
beslut och en medlems extra rätt att avgå och
att få återbetalning av andel samt 20—29 § i
detta kapitel.

23 §

Fusionsplan och styrelsens redogörelse

Andelslag som deltar i en gränsöverskri-
dande fusion ska upprätta en fusionsplan en-
ligt 3 § och denna paragraf. För ett utländskt
andelslag ska fusionsplanen upprättas och
undertecknas av andelslagets behöriga organ.

Fusionsplanen ska utöver vad som anges i
3 § 2 mom. innehålla

1) uppgift om sammanslutningsformen för
de i fusionen deltagande andelslagen och för
dem som lämnar eventuellt fusionsvederlag
samt förslag till sammanslutningsform för det
andelslag som bildas genom kombinationsfu-
sion,

2) uppgift om de register som de i fusionen
deltagande utländska andelslagen har regist-
rerats i och registrens kontaktuppgifter,

3) det övertagande andelslagets stadgar så-
dana de träder i kraft ändrade på det sätt som
anges i 3 § 2 mom. 3 punkten, om det är
fråga om en absorptionsfusion,

4) förslag till datum från vilket transaktio-
nerna i de andelslag som deltar i fusionen
bokföringsmässigt anses utförda för det över-
tagande andelslagets räkning,

5) utredning om den gränsöverskridande
fusionens sannolika följder för sysselsätt-
ningen,

6) utredning om de förfaranden enligt vilka
detaljerade regler bestäms för arbetstagarnas
deltagande i bestämmandet av de rättigheter
som gäller deras medverkan i det överta-
gande andelslaget, och

7) utredning om vilka bokslut i de i fusio-
nen deltagande andelslagen som har använts
för att bestämma villkoren för fusionen.

Styrelsen i varje andelslag som deltar i
fusionen ska för medlemmarna, borgenärerna
och arbetstagarna redogöra för fusionens san-
nolika konsekvenser, om de inte framgår av
fusionsplanen.

Varje andelslag som deltar i fusionen ska
se till att medlemmarna, borgenärerna och
företrädarna för personalen eller, om företrä-
dare inte finns, personalen kan ta del av
redogörelsen i 3 mom. samt sända redogörel-
sen till aktieägarna i enlighet med 11 §.

Om andelslaget får ett yttrande av företrä-
darna för personalen om den i 3 mom. av-
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sedda redogörelsen, ska det fogas till redogö-
relsen, hållas tillgängligt för medlemmarna
och sändas till dem i enlighet med 11 §.

24 §

En oberoende sakkunnigs rapport

På den rapport av en oberoende sakkunnig
som gäller en plan för gränsöverskridande
fusion och som avser ett finskt andelslag
tillämpas bestämmelserna om revisorsytt-
rande i 4 §.

Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande fusion får dock gemensamt utse en
eller flera oberoende sakkunniga att lämna en
gemensam rapport om planen för den gränsö-
verskridande fusionen till alla de andelslag
och aktiebolag som deltar i fusionen. Till
sådan rapportör kan också utses en oberoende
sakkunnig enligt lagstiftningen i den med-
lemsstat vars lagstiftning tillämpas på det i
fusionen deltagande utländska andelslaget.

25 §

Registrering av fusionsplanen, kallelse på
borgenärerna, fusionsbeslut, återbetalning

av andel och inlösen

De finska andelslag som deltar i en gränsö-
verskridande fusion ska anmäla fusionspla-
nen för registrering på det sätt som föreskrivs
i 5 §. En rapport enligt 24 § ska fogas till
anmälan.

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fin-
ska andelslag finns i 6—8 §.

Bestämmelser om finska andelslags fu-
sionsbeslut finns i 5 kap. 19, 21 och 22 § och
i 9—11 § i detta kapitel. Bestämmelser om
rättsverkningarna av fusionsbeslut i finska
andelslag när fusionen registreras i Finland
finns i 12 §.

Bestämmelser om återbetalning av andelar
samt inlösen av aktier, optionsrätter och an-
dra särskilda rättigheter som berättigar till
andelar eller aktier i överlåtande finska an-
delslag finns i 13 och 14 §.

26 §

Verkställande av fusion som registreras i
Finland

Om ett finskt andelslag är övertagande an-
delslag vid en gränsöverskridande fusion, ska
de i fusionen deltagande andelslagen anmäla
fusionen för registrering på det sätt som före-
skrivs i 15 § inom sex månader från det att de
i fusionen deltagande finska andelslagen be-
slutat om fusionen och de övriga i fusionen
deltagande andelslagen har fått ett intyg om
att de åtgärder och formaliteter som fusionen
förutsätter har vidtagits. Intyget ska vara ut-
färdat av registermyndigheten eller någon an-
nan behörig myndighet i den stat vars lag-
stiftning tillämpas på det utländska andelslag
som deltar i fusionen.

I fråga om fusioner som avses i denna
paragraf tillämpas 16 § på förutsättningarna
för registrering av fusioner. Dessutom krävs
det att de utländska andelslag som deltar i
fusionen godkänner den rätt till återbetalning
av andel som avses i 13 § och den lösnings-
rätt som avses i 14 §, att reglerna om perso-
nalens representation har bestämts enligt la-
gen om personalrepresentation i företagens
förvaltning (725/1990), nedan lagen om per-
sonalrepresentation, att samtliga i fusionen
deltagande andelslag har godkänt fusionspla-
nen på lika villkor och att de intyg som avses
i 1 mom. lämnas till registermyndigheten.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål
anmäla registreringen av fusionen till den
utländska registermyndighet i vars register
det överlåtande utländska andelslaget är re-
gistrerat.

Bestämmelser om det överlåtande finska
andelslagets slutredovisning finns i 18 §.

27 §

Verkställande av fusion som registreras i en
annan stat

Om ett finskt andelslag fusioneras med ett
övertagande utländskt andelslag, ska de i fu-
sionen deltagande finska andelslagen hos re-
gistermyndigheten inom sex månader från fu-
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sionsbeslutet ansöka om tillstånd att verk-
ställa fusionen. I annat fall förfaller fusionen.
Till ansökan ska fogas fusionsbesluten samt
försäkran av det finska andelslagets styrelse-
ledamöter och verkställande direktör om att
bestämmelserna i denna lag har följts vid
fusionen och intyg av en styrelseledamot el-
ler verkställande direktören om att meddelan-
dena enligt 7 § har sänts. Om en medlem
eller en ägare av andelar, aktier, optionsrätter
eller andra rättigheter som berättigar till an-
delar eller aktier har krävt återbetalning eller
inlösen med stöd av 13 eller 14 §, ska detta
anmälas till registermyndigheten i samband
med att verkställandet anmäls.

På förutsättningarna för att tillstånd ska
kunna beviljas tillämpas 16 § vid fusioner
enligt denna paragraf. Dessutom krävs det att
de utländska andelslag som deltar i fusionen
godkänner den rätt till återbetalning av andel
och den lösningsrätt som medlemmar samt
ägare av andelar, aktier, optionsrätter eller
andra rättigheter som berättigar till andeler
eller aktier har enligt 13 respektive 14 § och
att registermyndigheten ges en utredning om
att personalens medverkan i det övertagande
andelslaget ordnas på ett sätt som motsvarar
artikel 16 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande
fusioner av bolag med begränsat ansvar (di-
rektiv 2005/56/EG). Registermyndighetens
beslut om tillståndet ska registreras på tjäns-
tens vägnar.

Om egendom som tillhör ett finskt an-
delslag som deltar i en fusion som avses i
denna paragraf omfattas av företagsinteck-
ning enligt företagsinteckningslagen vid fu-
sionen, får tillstånd beviljas under förutsätt-
ning att en registreringsduglig ansökan samti-
digt är anhängig om överföring av inteck-
ningen på en filial som inrättas i Finland eller
att inteckningen har dödats.

För de finska andelslag som deltar i en
gränsöverskridande fusion utfärdar register-
myndigheten ett intyg om att ett i 1 mom.
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de i fusionen del-
tagande finska andelslagen har vidtagit alla
åtgärder som fusionen förutsätter och full-
gjort alla formaliteter som förutsätts i lag. I
intyget ska det anges att i 1 mom. avsedd
återbetalning och inlösen har anmälts till re-

gistermyndigheten. Intyget ska inom sex må-
nader från utfärdandet lämnas till den behö-
riga myndigheten i den stat vars lagstiftning
tillämpas på det övertagande utländska an-
delslaget, annars förfaller intyget.

Efter anmälan från den utländska register-
myndighet eller någon annan behörig myn-
dighet som har registrerat fusionen ska regis-
termyndigheten på tjänstens vägnar utan
dröjsmål avregistrera det fusionerade finska
andelslaget.

Bestämmelser om det överlåtande finska
andelslagets slutredovisning finns i 18 §.

28 §

Fusionens rättsverkningar

Bestämmelser om rättsverkningarna av en
gränsöverskridande fusion vid fusion enligt
26 § finns i 17 §.

Det överlåtande andelslagets tillgångar och
skulder övergår till det övertagande andelsla-
get utan likvidationsförfarande vid fusion en-
ligt 27 § när fusionen träder i kraft enligt
lagstiftningen i den stat vars lagstiftning gäl-
ler för det övertagande andelslaget. Samtidigt
upplöses det överlåtande finska andelslaget,
och det överlåtande andelslagets medlemmar
och andra innehavare av andelar, aktier, op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till andelar eller aktier får rätt till
fusionsvederlag i enlighet med fusionspla-
nen. De andelar och aktier i det överlåtande
andelslaget som det andelslaget äger medför
inte rätt till fusionsvederlag.

29 §

Gränsöverskridande fusioners giltighet

En gränsöverskridande fusion får inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den har
trätt i kraft enligt 28 §.
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21 kap.

Delning

Definition av begreppet delning och olika
sätt att genomföra en delning

1 §

Delning

Ett andelslag (ursprungligt andelslag) kan
delas så att dess tillgångar och skulder helt
eller delvis övergår till ett eller flera an-
delslag (övertagande andelslag) och det ur-
sprungliga andelslagets medlemmar och an-
dra andelsägare och aktieägare som delnings-
vederlag får andelar och aktier i det överta-
gande andelslaget. Delningsvederlaget får
också bestå av pengar, annan egendom och
åtaganden.

2 §

Olika sätt att genomföra en delning

En delning kan ske så att
1) det ursprungliga andelslagets alla till-

gångar och skulder övergår till två eller flera
övertagande andelslag, varvid det ursprung-
liga andelslaget upplöses (total delning), eller

2) en del av det ursprungliga andelslagets
tillgångar och skulder övergår till ett eller
flera övertagande andelslag (partiell delning).

Med delning genom överlåtelse till ett
verksamt andelslag avses en delning där det
övertagande andelslaget har bildats innan del-
ningen verkställs, och med delning genom
överlåtelse till ett nybildat andelslag avses en
delning där det övertagande andelslaget bil-
das i samband med delningen. Ett andelslag
kan samtidigt delas genom överlåtelse till
såväl ett verksamt som ett nybildat andelslag.

Med i delningen deltagande andelslag av-
ses i detta kapitel ursprungliga andelslag och
övertagande andelslag.

Delningsplan och revisorsyttrande

3 §

Delningsplan

De i delningen deltagande andelslagens

styrelser ska upprätta en skriftlig delnings-
plan som ska dateras och undertecknas.

Delningsplanen ska uppta
1) firmor, företags- och organisationsnum-

mer eller motsvarande identifieringsuppgifter
och hemorter för de i delningen deltagande
andelslagen,

2) en utredning om orsakerna till del-
ningen,

3) vid en delning genom överlåtelse till ett
verksamt andelslag, ett förslag till eventuella
ändringar i det övertagande andelslagets stad-
gar samt, vid en delning genom överlåtelse
till ett nybildat andelslag, ett förslag till stad-
gar för det nybildade andelslaget och till för-
farandet vid val av verksamhetsorgan för det
nybildade andelslaget,

4) vid en delning genom överlåtelse till ett
verksamt andelslag, ett förslag till det antal
andelar och aktier av olika slag som eventu-
ellt ska ges som delningsvederlag och till
givande av nya andelar och aktier eller egna
andelar och aktier som innehas av andelslaget
samt, vid en delning genom överlåtelse till ett
nybildat andelslag, ett förslag till antalet an-
delar och aktier av olika slag i det överta-
gande andelslaget,

5) förslag till eventuellt annat delningsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
rätter eller andra särskilda rättigheter som
berättigar till andelar eller aktier, de villkor
som enligt 10 kap. 3 § är förenade med dessa,

6) förslag till fördelning av delningsveder-
lag, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get och andra villkor för givande av vederlag
samt utredning om grunderna för dessa,

7) utredning om eller förslag till de rättig-
heter som vid delningen tillkommer inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till andelar eller aktier
i det ursprungliga andelslaget,

8) vid en delning genom överlåtelse till ett
verksamt andelslag, ett förslag till en eventu-
ell ökning av det övertagande andelslagets
andels- och aktiekapital samt, vid en delning
genom överlåtelse till ett nybildat andelslag,
ett förslag till det övertagande andelslagets
andels- och aktiekapital,

9) utredning om det ursprungliga andelsla-
gets tillgångar, skulder och eget kapital och
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, förslag till fördelning av det
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ursprungliga andelslagets tillgångar och skul-
der mellan de i delningen deltagande an-
delslagen och förslag om den inverkan som
delningen planeras få på det övertagande an-
delslagets balansräkning och om de bokfö-
ringsmetoder som ska tillämpas på delningen,

10) förslag till minskning av andelskapita-
let så att medel kan betalas ut till det överta-
gande andelslaget eller medlemmarna eller
överföras till en fond som hänförs till det fria
egna kapitalet eller användas till omedelbar
täckning av förlust som inte kan täckas med
fritt eget kapital,

11) förslag som avser de i delningen delta-
gande andelslagens rätt att besluta om sådana
arrangemang utöver sedvanlig affärsverksam-
het som påverkar deras eget kapital eller an-
talet andelar,

12) utredning om sådana kapitallån beträf-
fande vilka borgenärerna i enlighet med 6 §
kan motsätta sig delningen,

13) utredning om det antal andelar och
aktier som det ursprungliga andelslaget och
dess dottersammanslutningar äger i det över-
tagande andelslaget och dess moderandelslag
samt om det antal andelar och aktier som de i
delningen deltagande andelslagen äger i det
ursprungliga andelslaget,

14) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i delningen deltagande andelsla-
gens egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen,

15) utredning om eller förslag till särskilda
förmåner och rättigheter för de i delningen
deltagande andelslagens förvaltningsrådsle-
damöter, styrelseledamöter, verkställande di-
rektörer, revisorer och de revisorer som ger
yttrande om delningsplanen,

16) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställandet av delningen,
och

17) förslag till eventuella andra delnings-
villkor.

Om de i delningen deltagande andelslagens
samtliga medlemmar och andra andelsägare
och aktieägare ger sitt samtycke eller, vid en
delning genom överlåtelse till nybildade an-
delslag, samtliga andelar och aktier i varje
övertagande andelslag ges som delningsve-
derlag till andelsägarna och aktieägarna i det
ursprungliga andelslaget i förhållande till de-
ras ägarandelar, behöver delningsplanen inte

uppta en utredning om orsakerna till del-
ningen eller om de grunder som avses i 2
mom. 6 punkten.

4 §

Revisorsyttrande

Styrelserna för de i delningen deltagande
andelslagen ska utse en eller flera revisorer
med uppgift att ge varje i delningen delta-
gande andelslag ett yttrande om delningspla-
nen. I yttrandet ska det bedömas om planen
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om grun-
derna för bestämmande av delningsvederla-
get och om fördelningen av vederlaget. I
yttrandet till det övertagande andelslaget ska
det dessutom nämnas om delningen kan
äventyra betalningen av andelslagets skulder.

Om de i delningen deltagande andelslagens
samtliga medlemmar ger sitt samtycke till det
räcker det med ett yttrande om huruvida del-
ningen kan äventyra betalningen av det över-
tagande andelslagets skulder. Något yttrande
behöver inte ges vid delning genom överlå-
telse till nybildade andelslag, om samtliga
andelar och aktier i varje övertagande an-
delslag ges som delningsvederlag till med-
lemmarna och de andra andelsägarna och ak-
tieägarna i det ursprungliga andelslaget i för-
hållande till deras ägarandelar.

Registrering av delningsplanen och kallelse
på borgenärerna

5 §

Registrering av delningsplanen

Delningsplanen ska anmälas för registre-
ring inom en månad från undertecknandet av
planen. Till anmälan ska fogas ett sådant
yttrande som avses i 4 §.

Anmälan ska göras gemensamt av de an-
delslag som deltar i delningen.

Delningen förfaller om anmälan inte görs
inom föreskriven tid eller om registrering
vägras.

6 §

Kallelse på borgenärerna

De borgenärer vars fordran på det ur-
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sprungliga andelslaget har uppkommit före
registreringen av delningsplanen har rätt att
motsätta sig delningen. Sådan rätt har även
de borgenärer vars fordran får indrivas utan
dom eller beslut i enlighet med lagen om
verkställighet av skatter och avgifter och vars
fordran har uppkommit senast den dag som
avses i 2 mom.

Registermyndigheten ska på ansökan av
det ursprungliga andelslaget utfärda en kal-
lelse på de borgenärer som avses i 1 mom. I
kallelsen ska det nämnas att de har rätt att
motsätta sig delningen med ett skriftligt med-
delande till registermyndigheten senast den
dag som nämns i kallelsen. Ansökan om kal-
lelse ska göras inom fyra månader från regist-
reringen av delningsplanen. I annat fall för-
faller delningen. Registermyndigheten ska
publicera kallelsen i den officiella tidningen
senast tre månader före den utsatta dagen och
registrera kallelsen på tjänstens vägnar.

På ansökan av det övertagande andelslaget
ska kallelse utfärdas också på det andelsla-
gets borgenärer, om delningen enligt det revi-
sorsyttrande som avses i 4 § kan äventyra
betalningen av det övertagande andelslagets
skulder. På det övertagande andelslagets bor-
genärer tillämpas i så fall vad som i detta
kapitel föreskrivs om det ursprungliga an-
delslagets borgenärer.

7 §

Andelslagets skriftliga meddelande till
borgenärerna

Andelslaget ska senast en månad före den
utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande
om kallelsen till de borgenärer enligt 6 §
1 mom. som är kända och vars fordran har
uppkommit före registreringen av delnings-
planen. Om en medlem eller någon annan
andelsägare i det ursprungliga andelslaget har
krävt återbetalning av andel med stöd av 13 §
eller om en ägare av aktier, optionsrätter eller
andra rättigheter som berättigar till andelar
eller aktier har krävt inlösen med stöd av 14
§, stadgarna eller rättighetens villkor, ska
borgenärerna underrättas om det antal andelar
och rättigheter som kravet avser. Meddelan-
det kan sändas först efter den andelsstämma
som beslutat om delningen. Om samtliga

innehavare av de nämnda rättigheterna har
meddelat att de avstår från sin lösningsrätt
eller om de inte annars har rätt till inlösen,
kan meddelandet dock sändas tidigare.

8 §

Företagssanering

Ett saneringsförfarande enligt lagen om fö-
retagssanering ersätter en sådan kallelse som
avses i 6 §. En borgenär har inte rätt att med
stöd av denna lag motsätta sig delning, om
alla andelslag som deltar i delningen hör till
samma koncern och ett saneringsprogram för
dem fastställs samtidigt.

Delningsplanen med bilagor ska bifogas
förslaget till saneringsprogram.

Delningsbeslut

9 §

Behöriga organ och beslutstidpunkt

I det ursprungliga andelslaget beslutar an-
delsstämman om delningen så som föreskrivs
i 5 kap. Beslut om delningen ska dock fattas
av styrelsen för det ursprungliga andelslaget,
om de i delningen deltagande andelslagen
äger samtliga andelar, aktier samt eventuella
optionsrätter och andra särskilda rättigheter
som berättigar till andelar och aktier i det
ursprungliga andelslaget.

I det övertagande andelslaget beslutar sty-
relsen om delningen. Om det övertagande
andelslaget har mindre än nio tiondelar av
andelarna i det ursprungliga andelslaget, ska
delningsbeslutet dock fattas av andelsstäm-
man, om medlemmar med minst en tjugondel
av samtliga medlemmars sammanlagda röste-
tal eller en i stadgarna fastställd mindre andel
kräver det. När det sammanlagda röstetalet
för samtliga medlemmar räknas ut beaktas
inte de andelar och aktier som tillhör det
ursprungliga andelslaget eller dess dottersam-
manslutning.

Den andelsstämma som beslutar om del-
ningen ska hållas eller styrelsens delningsbe-
slut fattas inom fyra månader från registre-
ringen av delningsplanen. I annat fall förfal-
ler delningen. Andelsstämman ska dock hål-
las senast en månad före den i 6 § angivna
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dagen, om inte andelslagets samtliga med-
lemmar och eventuella innehavare av op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till andelar eller aktier har avstått
från sin rätt att kräva återbetalning eller inlö-
sen av andel.

Andelsstämmans beslut om delningen ska
fattas med sådan kvalificerad majoritet som
avses i 5 kap. 29 §. Om en medlem i det
ursprungliga andelslaget inte vid en delning
genom överlåtelse till ett nybildat andelslag
får samma ägarandel och motsvarande rättig-
heter i det övertagande andelslaget som med-
lemmen har i det ursprungliga andelslaget,
kan beslutet fattas endast med den medlem-
mens samtycke.

10 §

Stämmokallelse samt information till andra
innehavare av andelar, optionsrätter och an-

dra särskilda rättigheter

Kallelse till den andelsstämma som ska
besluta om delningen får inte utfärdas förrän
delningsplanen har registrerats. Bestämmel-
ser om kallelsetiden finns i 5 kap. 21 §.

Det ursprungliga andelslaget ska inom den
tid som avses i 5 kap. 21 § rikta information
om återbetalning av andel enligt 13 § i detta
kapitel och om lösningsrätt enligt 14 § till de
andelsägare, aktieägare och innehavare av
optionsrätter och andra särskilda till andelar
och aktier berättigande rättigheter som har
rätt att säga upp en andel eller kräva inlösen
och vars adress är känd för andelslaget. Om
andelslaget inte känner till alla återbetal-
nings- eller lösningsberättigades adress, ska
ett meddelande om saken inom samma tid
också publiceras i den officiella tidningen.

Om någon andelsstämma inte sammankal-
las i det övertagande andelslaget, ska med-
lemmarna informeras om delningen på
samma sätt som en kallelse till andelsstämma
utfärdas. En medlem kan inom en månad från
meddelandet skriftligen kräva att andelsstäm-
man ska fatta beslut om delningen.

I det övertagande andelslaget kan stämmo-
kallelse utfärdas inom den tid som avses i
5 kap. 20 § 1 mom., om delningsbeslutet fat-

tas av andelsstämman på krav från en med-
lem och om tiden mellan dagen för andelsla-
gets meddelande enligt 3 mom. i denna para-
graf och dagen för andelsstämman, den sista
anmälningsdagen enligt 5 kap. 8 § eller den i
15 kap. 2 § 2 mom. angivna dagen för an-
delslag som har anslutits till värdeandelssys-
temet uppgår till minst en månad eller en i
stadgarna angiven längre kallelsetid.

11 §

Framläggande och sändande av handlingar
och lämnande av nya uppgifter

Följande handlingar ska under minst en
månad före den andelsstämma som beslutar
om delningen och räknat från det meddelande
som avses i 10 § 3 mom. hållas tillgängliga
för medlemmarna, för andra andelsägare och
aktieägare och för innehavare av optionsrätter
och andra särskilda rättigheter som berättigar
till andelar eller aktier på de i delningen
deltagande andelslagens huvudkontor eller
webbsidor samt läggas fram på andelsstäm-
man:

1) delningsplanen,
2) varje i delningen deltagande andelslags

bokslut, verksamhetsberättelse och revisions-
berättelse för den senast avslutade räken-
skapsperioden,

3) om det från ett i delningen deltagande
börsandelslags senast avslutade räkenskaps-
period har förflutit över sex månader till den
dag då delningsplanen undertecknades, varje
sådant andelslags bokslut, verksamhetsberät-
telse och revisionsberättelse, vilka ska vara
undertecknade en dag som inte får ligga
längre bak i tiden än tre månader räknat från
den dag då delningsplanen undertecknades,
eller delårsrapport enligt 2 kap. 5 § i värde-
pappersmarknadslagen för de sex eller nio
första månaderna efter senaste räkenskapspe-
riod,

4) de beslut om utbetalningar av medel
som varje i delningen deltagande andelslag
eventuellt har fattat efter andelslagets senaste
räkenskapsperiod,

5) varje i delningen deltagande andelslags
delårsrapporter som har upprättats efter an-
delslagets senaste räkenskapsperiod,
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6) varje i delningen deltagande andelslags
styrelses redogörelse för händelser som efter
det senaste bokslutet eller den senaste delårs-
rapporten väsentligt har påverkat andelslagets
ställning, och

7) för varje i delningen deltagande an-
delslag ett sådant revisorsyttrande om del-
ningsplanen som avses i 4 §.

Om de i delningen deltagande andelslagens
samtliga medlemmar och andra andelsägare
och aktieägare ger sitt samtycke till del-
ningen eller, vid delning genom överlåtelse
till nybildade andelslag, samtliga andelar och
aktier i varje övertagande andelslag ges som
delningsvederlag till medlemmarna och de
andra andelsägarna och aktieägarna i det ur-
sprungliga andelslaget i förhållande till deras
ägarandelar, tillämpas inte 1 mom. 3 punkten.

De handlingar som avses i 1 mom. ska
utan dröjsmål sändas till medlemmar och an-
dra i 1 mom. nämnda som ber om dem, om
handlingarna inte kan laddas ner och skrivas
ut från andelslagets webbsidor.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska
andelslaget underrätta andelsstämman och de
övriga i delningen deltagande andelslagen om
sådana andra händelser som väsentligt påver-
kar andelslagets ställning och som andelsla-
get får kännedom om före delningsbeslutet.

12 §

Rättsverkningarna av delningsbeslut

Det ursprungliga andelslagets delningsbe-
slut ersätter de åtgärder gällande delningsve-
derlaget som grundar en rätt till delningsve-
derlag och vidtas av det ursprungliga an-
delslagets medlemmar och andra ägare av
andelar, aktier och optionsrätter och andra
särskilda rättigheter som berättigar till ande-
lar eller aktier. Vid en delning genom överlå-
telse till ett nybildat andelslag ersätter del-
ningsplanen också det övertagande andelsla-
gets avtal om andelslagbildning.

Delningen förfaller om inte samtliga i del-
ningen deltagande andelslag godkänner den i
enlighet med den ursprungliga delningspla-
nen. Registeranmälan ska omedelbart göras
om ett beslut som innebär att delningen för-
kastas eller om att delningen förfallit.

Återbetalning av andelar samt inlösen av del-
ningsvederlag, optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till andelar

eller aktier

13 §

Återbetalning av andelar

Bestämmelser om rätt till återbetalning av
andelen för sådana medlemmar och andra
andelsägare i det ursprungliga andelslaget
som inte har biträtt delningsbeslutet finns i
5 kap. 35 §.

Om medlemskapet upphör eller andelen
sägs upp senare än 30 dagar efter delningsbe-
slutet, ska de bestämmelser i 17 kap. och de
stadgebestämmelser som gäller medlem-
marna och andelarna i det övertagande an-
delslaget tillämpas på återbetalning av ande-
len. Detsamma gäller återbetalning när en
medlem eller annan andelsägare har biträtt
delningsbeslutet.

För återbetalning av andelen svarar det
övertagande andelslag som i vederlag ger en
sådan andel som motsvarar den andel i det
ursprungliga andelslaget som kravet på åter-
betalning avser. Det ursprungliga andelslaget
ska utan dröjsmål underrätta det andelslag
som ansvarar för återbetalningen om lös-
ningsanspråk.

14 §

Inlösen av aktier, optionsrätter och andra
särskilda rättigheter som berättigar till ande-

lar eller aktier

Vid en delning genom överlåtelse till ett
verksamt andelslag kan aktieägarna i det ur-
sprungliga andelslaget kräva inlösen av sitt
delningsvederlag och innehavare av options-
rätter och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till andelar eller aktier kan kräva inlö-
sen av sina rättigheter, om inte annat bestäms
i stadgarna. Inlösen ska krävas på den andels-
stämma som beslutar om delningen eller ge-
nom att ett lösningsanspråk bevisligen fram-
ställs till det ursprungliga andelslaget före
andelsstämman. Endast de aktier berättigar
till inlösen som har anmälts för registrering i
medlems- och ägarförteckningen före andels-
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stämman eller senast på den sista anmäl-
ningsdagen eller, om aktierna hör till värde-
andelssystemet, är registrerade på den aktieä-
gares värdeandelskonto som kräver inlösen,
senast den dag som avses i 15 kap. 2 § 2
mom. Ytterligare en förutsättning är att den
som kräver inlösen motsätter sig delningsbe-
slutet.

Före delningsbeslutet ska andelsstämman
underrättas om hur många aktier och rättighe-
ter som krävs bli inlösta.

Om någon överenskommelse om lösnings-
rätten eller inlösenvillkoren inte nås med det
övertagande andelslaget i fråga om delnings-
vederlag, optionsrätter eller andra särskilda
rättigheter som berättigar till andelar eller
aktier, ska ärendet med iakttagande av vad
som föreskrivs om behandling av inlösentvis-
ter i 26 kap. 4—8 § överlämnas till skiljemän
för avgörande. En aktieägare eller rättsinne-
havare ska inleda ärendet senast en månad
efter andelsstämman. Efter att ärendet inletts
har aktieägaren rätt till lösenbeloppet i stället
för delningsvederlaget. En innehavare av en
optionsrätt eller någon annan särskild rättig-
het som berättigar till aktier har efter det att
ärendet inletts rätt endast till lösenbeloppet.
Om det senare under inlösenförfarandet fast-
ställs att en aktieägare eller innehavare av en
optionsrätt eller någon annan särskild rättig-
het som berättigar till andelar eller aktier inte
har rätt till inlösen, har denne rätt till del-
ningsvederlag i enlighet med delningsplanen.
Om delningen förfaller leder detta till att
också inlösenförfarandet förfaller.

Lösenbeloppet för det delningsvederlag
som en aktie i det ursprungliga andelslaget
ger rätt till är en sådan del av det gängse
priset på aktien före delningsbeslutet som
motsvarar den del av andelslaget som vid
delningen överlåts till det verksamma an-
delslaget, om inte annat bestäms i stadgarna.
Lösenbeloppet för en optionsrätt eller en an-
nan särskild rättighet som berättigar till ande-
lar eller aktier är dess gängse pris före del-
ningsbeslutet, om inte annat bestäms i stad-
garna. När lösenbeloppet bestäms ska den
negativa effekt som delningen eventuellt har
på värdet av det ursprungliga andelslagets
aktier, optionsrätter eller andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till andelar eller aktier
inte beaktas. På lösenbeloppet ska det för

tiden från delningsbeslutet till betalningen av
lösenbeloppet betalas en årlig ränta som sva-
rar mot den i 12 § i räntelagen avsedda refe-
rensränta som gäller vid tidpunkten i fråga.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad
från det att domen vunnit laga kraft, dock inte
förrän verkställandet av delningen har regist-
rerats. Bestämmelser om deponering av lö-
senbeloppet finns i 26 kap. 9 § 1 och 2 mom.

För betalningen av lösenbeloppet svarar
det övertagande andelslag vars vederlag har
lösts in. De andelslag som deltar i delningen
svarar solidariskt för lösenbeloppet för op-
tionsrätterna och de andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till andelar eller aktier. Det
ursprungliga andelslaget ska utan dröjsmål
underrätta det andelslag som ansvarar för be-
talningen av lösenbeloppet om lösningsan-
språk.

Verkställande av delning och delningens rät-
tsverkningar

15 §

Anmälan om verkställande av delning

De i delningen deltagande andelslagen ska
inom sex månader från delningsbeslutet till
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av delningen. I annat fall förfaller
delningen. Till anmälan ska följande fogas:

1) de i delningen deltagande andelslagens
styrelseledamöters och verkställande direktö-
rers försäkran om att denna lag har iakttagits
vid delningen,

2) en revisors intyg om att det övertagande
andelslaget får fullt vederlag för det belopp
som har tagits upp i dess eget kapital samt
revisorns yttrande om den utredning som ska
ingå i delningsplanen enligt 3 § 2 mom.
9 punkten,

3) en styrelseledamots eller verkställande
direktörens intyg om att sådana meddelanden
som avses i 7 § har sänts, och

4) de i delningen deltagande andelslagens
beslut om delningen.

16 §

Förutsättningar för registrering

Registermyndigheten ska registrera del-
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ningen, om ingen borgenär har motsatt sig
den eller om borgenärerna enligt en domstols
dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar.

Om en borgenär har motsatt sig delningen,
ska registermyndigheten utan dröjsmål infor-
mera andelslaget efter den utsatta dagen. Del-
ningen förfaller då en månad efter den utsatta
dagen. Registermyndigheten ska dock skjuta
upp behandlingen av ärendet, om andelslaget
inom en månad från den utsatta dagen visar
att det har väckt talan för fastställelse av att
borgenären har fått betalning eller betryg-
gande säkerhet för sin fordran eller om an-
delslaget och borgenären tillsammans begär
att behandlingen av ärendet ska skjutas upp.

Delningen kan genomföras även om det
ursprungliga andelslaget har försatts i likvi-
dation, under förutsättning att andelslagets
tillgångar inte har börjat skiftas mellan med-
lemmarna på det sätt som avses i 23 kap.
15 §.

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i det ursprung-
liga andelslagets egendom, får delningen inte
registreras om inte andelslagets och inteck-
ningshavarnas avtal om reglering av inteck-
ningarnas företrädesrätt samtidigt registreras
på basis av ansökan. Om det övertagande
verksamma andelslaget dessutom har före-
tagsinteckning enligt företagsinteckningsla-
gen och det övertar det ursprungliga andelsla-
gets företagsinteckning, får delningen inte re-
gistreras om inte det ursprungliga andelsla-
gets och det övertagande andelslagets samt
inteckningshavarnas avtal om reglering av
inteckningarnas företrädesrätt samtidigt re-
gistreras på basis av ansökan.

17 §

Delningens rättsverkningar

Det ursprungliga andelslagets tillgångar
och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till de övertagande andelslagen när
verkställandet av delningen har registrerats.
Vid en partiell delning övergår dock endast
de enligt delningsplanen skiftade tillgångarna
och skulderna. Vid en total delning upplöses
samtidigt det ursprungliga andelslaget, och

vid en delning genom överlåtelse till ett ny-
bildat andelslag uppkommer det övertagande
andelslaget.

Det ursprungliga andelslagets tillgångar
och skulder får inte tas upp i ett övertagande
andelslags balansräkning till ett högre ekono-
miskt värde än de har för det övertagande
andelslaget. I samband med en delning får ett
åtagande att utföra arbete eller tillhandahålla
en tjänst inte tas upp i balansräkningen.

När verkställandet av delningen registreras
blir medlemmarna i det ursprungliga an-
delslaget medlemmar i det övertagande an-
delslaget, och de och andra ägare av andelar,
aktier, optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till andelar och aktier
får rätt till delningsvederlag i enlighet med
delningsplanen. De nya andelar och aktier
som ges som delningsvederlag medför ägar-
rättigheter från och med registreringen, om
inte en senare tidpunkt bestäms i delningspla-
nen. Andelarna och aktierna medför dock
ägarrättigheter senast ett år efter registre-
ringen. Sådana andelar och aktier i det ur-
sprungliga andelslaget som ägs av ett överta-
gande andelslag eller det ursprungliga an-
delslaget medför inte rätt till delningsveder-
lag.

Om en förutsättning för att få delningsve-
derlag är att mottagaren visar upp ett andels-
brev eller vidtar andra särskilda åtgärder och
om vederlaget inte har krävts på detta sätt
inom tio år från registreringen av verkställan-
det av delningen, kan det övertagande an-
delslagets stämma besluta att rätten till del-
ningsvederlag och de på detta baserade rättig-
heterna är förverkade. Det förverkade veder-
laget tillfaller det övertagande andelslaget.

Om det vid en total delning uppdagas till-
gångar som inte är skiftade enligt delnings-
planen, tillhör dessa de övertagande andelsla-
gen i samma förhållande som det ursprung-
liga andelslagets nettotillgångar ska skiftas
enligt delningsplanen, om inte annat före-
skrivs i delningsplanen.

De i delningen deltagande andelslagen är
solidariskt ansvariga för de av det ursprung-
liga andelslagets skulder som har uppkommit
innan verkställandet av delningen registre-
rats. Om det ursprungliga andelslaget har
skulder som ett annat andelslag svarar för
enligt delningsplanen, uppgår andelslagets
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sammanlagda ansvar dock högst till värdet av
de nettotillgångar som återstår för det eller
övergår till det. En borgenär kan med åbero-
pande av det solidariska ansvaret kräva betal-
ning för en skuld som nämns i delningspla-
nen först när det har konstaterats att borgenä-
ren inte får betalning av gäldenären eller ur
en säkerhet. Bestämmelser om ansvaret för
återbetalning av en andel finns i 13 § 3 mom.
och bestämmelser om betalning av lösenbe-
loppet för en akties delningsvederlag, op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till andelar eller aktier i 14 §
6 mom.

18 §

Slutredovisning

Vid en total delning ska det ursprungliga
andelslagets styrelse och verkställande direk-
tör så snart som möjligt efter det att del-
ningen har verkställts upprätta ett bokslut och
en verksamhetsberättelse över den tid för vil-
ken något bokslut inte har lagts fram på
andelsstämman (slutredovisning). Om an-
delslaget enligt lag eller stadgarna är skyldigt
att välja en revisor eller verksamhetsgran-
skare, ska slutredovisningen överlämnas till
revisorerna och verksamhetsgranskarna, som
inom en månad ska ge en revisionsberättelse
eller verksamhetsgranskningsberättelse om
den.

Styrelsen ska efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla medlemmarna
till ett medlemsmöte för att fastställa slutre-
dovisningen. På mötet tillämpas vad som fö-
reskrivs om andelsstämma.

På registrering av slutredovisningen tilläm-
pas bestämmelserna om registrering av bok-
slut och verksamhetsberättelse i 8 kap. 10 §.

19 §

Delningens återgång

Delningen återgår trots att den har registre-
rats, om delningsbeslutet har ogiltigförklarats
genom en dom som vunnit laga kraft. Det
ursprungliga andelslaget och det övertagande

andelslaget ansvarar solidariskt för det över-
tagande andelslagets förpliktelser, om de har
uppkommit efter registrering av delningen
men före registrering av domen.

Gränsöverskridande delning

20 §

Definition av gränsöverskridande delning
och olika sätt att genomföra en sådan

Ett andelslag kan också delta i en sådan
delning enligt 1 och 2 § där ett utländskt
andelslag genom delning överlåts till ett
finskt andelslag eller där ett finskt andelslag
genom delning överlåts till ett utländskt an-
delslag (gränsöverskridande delning).

En gränsöverskridande delning kan ge-
nomföras enligt 1 mom. endast om det ut-
ländska andelslaget är ett sådant med ett an-
delslag jämställbart andelslag (utländskt an-
delslag) som

1) har ett andelskapital eller motsvarande
kapital, är en juridisk person, har egendom
som ensam svarar för andelslagets skulder
och omfattas av de villkor enligt den natio-
nella lagstiftningen som motsvarar de
skyddsåtgärder som föreskrivs i direktiv
2009/101/EG för aktieägare, medlemmar och
utomstående, och

2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och
omfattas av lagstiftningen i en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av var dess stadgeenliga he-
mort, centralförvaltning eller huvudkontor
finns.

Med andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande delning avses nedan i detta kapitel
ursprungliga och övertagande andelslag och
utländska andelslag.

21 §

Tillämpning av bestämmelserna om delning

På gränsöverskridande delningar tillämpas
bestämmelserna i 5 kap. om andelsstämmans
beslut och en medlems extra rätt att avgå och
att få återbetalning av andel samt 20—28 § i
detta kapitel.
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22 §

Delningsplan och styrelsens redogörelse

Andelslag som deltar i en gränsöverskri-
dande delning ska upprätta en delningsplan
enligt 3 § och denna paragraf. För ett ut-
ländskt andelslag ska delningsplanen upprät-
tas och undertecknas av andelslagets behö-
riga organ.

Delningsplanen ska utöver vad som anges i
3 § 2 mom. innehålla

1) uppgift om andelslagsformen för de an-
delslag som deltar i delningen och, vid en
delning genom överlåtelse till ett nybildat
andelslag, förslag till sammanslutningsform
för det andelslag som bildas,

2) uppgift om de register som de i del-
ningen deltagande utländska andelslagen har
registrerats i och registrens kontaktuppgifter,

3) det övertagande andelslagets stadgar så-
dana de träder i kraft ändrade på det sätt som
anges i 3 § 2 mom. 3 punkten, om det är
fråga om en delning genom överlåtelse till ett
verksamt andelslag,

4) förslag till datum från vilket transaktio-
nerna i de andelslag som deltar i delningen
bokföringsmässigt anses utförda för det över-
tagande andelslagets räkning,

5) utredning om den gränsöverskridande
delningens sannolika följder för sysselsätt-
ningen,

6) utredning om de förfaranden enligt vilka
detaljerade regler bestäms för arbetstagarnas
deltagande i bestämmandet av de rättigheter
som gäller deras medverkan i det överta-
gande andelslaget,

7) utredning om vilka bokslut i de i del-
ningen deltagande andelslagen som har an-
vänts för att bestämma villkoren för del-
ningen, och

8) utredning om hur delningen verkställs
och förslag till åtgärder som säkerställer att
medlemmarna behandlas lika i ett läge där
ikraftträdandet av delningen förhindras i nå-
gon stat på det sätt som avses i 26 § 6 mom.

Styrelsen för varje andelslag som deltar i
delningen ska för medlemmarna, borgenä-
rerna och arbetstagarna redogöra för delning-
ens sannolika konsekvenser, om de inte fram-
går av delningsplanen.

Varje andelslag som deltar i delningen ska

se till att medlemmarna, borgenärerna och
företrädarna för personalen eller, om företrä-
dare inte finns, personalen kan ta del av
redogörelsen i 3 mom. samt sända redogörel-
sen till medlemmarna i enlighet med 11 §.

Om andelslaget får ett yttrande av företrä-
darna för personalen om den i 3 mom. av-
sedda redogörelsen, ska det fogas till redogö-
relsen, hållas tillgängligt för medlemmarna
och sändas till dem i enlighet med 11 §.

23 §

En oberoende sakkunnigs rapport

På den rapport av en oberoende sakkunnig
som gäller en plan för gränsöverskridande
delning och som avser ett finskt andelslag
tillämpas bestämmelserna om ett revisorsytt-
rande i 4 §.

Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande delning får dock gemensamt utse
en eller flera oberoende sakkunniga för att
lämna en gemensam rapport om planen för
den gränsöverskridande delningen till alla de
andelslag som deltar i delningen. Till sådan
rapportör kan också utses en oberoende sak-
kunnig enligt lagstiftningen i den medlems-
stat vars lagstiftning tilllämpas på det i del-
ningen deltagande utländska andelslaget.

24 §

Registrering av delningsplanen, kallelse på
borgenärerna, delningsbeslut, återbetalning

och inlösen

De finska andelslag som deltar i en gränsö-
verskridande delning ska anmäla delningspla-
nen för registrering på det sätt som i 5 §
föreskrivs om registrering av delningsplan.
En rapport enligt 23 § ska fogas till anmälan.

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fin-
ska andelslag finns i 6—8 §.

Bestämmelser om finska andelslags del-
ningsbeslut finns i 5 kap. 19, 21 och 22 § och
i 9—11 § i detta kapitel. Bestämmelser om
rättsverkningarna av delningsbeslut i finska
andelslag när delningen registreras i Finland
finns i 12 §.

Bestämmelser om återbetalning av andelar
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samt inlösen av aktier, optionsrätter och an-
dra särskilda rättigheter som berättigar till
andelar eller aktier i ursprungliga finska an-
delslag finns i 13 och 14 §.

25 §

Verkställande av delning som registreras i
Finland

Om ett finskt andelslag är övertagande an-
delslag vid en gränsöverskridande delning,
ska de i delningen deltagande andelslagen
anmäla delningen för registrering på det sätt
som föreskrivs i 15 § inom sex månader från
det att de i delningen deltagande finska an-
delslagen beslutat om delningen och de öv-
riga i delningen deltagande andelslagen har
fått ett intyg om att de åtgärder och formali-
teter som delningen förutsätter har vidtagits.
Intyget ska vara utfärdat av registermyndig-
heten eller någon annan behörig myndighet i
den stat vars lagstiftning tillämpas på det
utländska andelslag som deltar i delningen.
Till anmälan om verkställande ska dessutom
fogas en försäkran där styrelseledamöterna
och verkställande direktören i det i delningen
deltagande övertagande finska andelslaget
förklarar att det ursprungliga andelslagets till-
gångar övergår i det övertagande finska an-
delslagets ägo i enlighet med delningsplanen
senast då ikraftträdandet av delningen regist-
reras i Finland.

I fråga om delningar som avses i denna
paragraf tillämpas 16 § på förutsättningarna
för registrering av delning. Dessutom krävs
det att de utländska andelslag som deltar i
delningen godkänner den rätt till återbetal-
ning eller den lösningsrätt som medlemmar
och andra ägare av andelar och aktier, op-
tionsrätter och andra rättigheter som berätti-
gar till andelar eller aktier har enligt 13 res-
pektive 14 §, att reglerna om personalens re-
presentation har bestämts enligt lagen om
personalrepresentation, att samtliga i del-
ningen deltagande andelslag har godkänt del-
ningsplanen på lika villkor och att de intyg
som avses i 1 mom. lämnas till registermyn-
digheten.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på
tjänstens vägnar anmäla registreringen av
delningen till den utländska registermyndig-

het i vars register det ursprungliga utländska
andelslaget är registrerat.

Bestämmelser om det ursprungliga finska
andelslagets slutredovisning finns i 18 §.

26 §

Verkställande av delning som registreras i en
annan stat

Om ett finskt andelslag genom delning
överlåts till ett övertagande utländskt an-
delslag, ska de i delningen deltagande finska
andelslagen hos registermyndigheten inom
sex månader från delningsbeslutet ansöka om
tillstånd att verkställa delningen. I annat fall
förfaller delningen. Till ansökan ska fogas
delningsbesluten samt försäkran av det finska
andelslagets styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör om att bestämmelserna i denna
lag har följts vid delningen och intyg av en
styrelseledamot eller verkställande direktören
om att meddelandena enligt 7 § har sänts.
Om en medlem eller en ägare av andelar,
aktier, optionsrätter eller andra rättigheter
som berättigar till andelar eller aktier har
krävt återbetalning eller inlösen med stöd av
13 eller 14 §, ska detta anmälas till register-
myndigheten i samband med att verkställan-
det anmäls.

På förutsättningarna för att tillstånd ska
kunna beviljas tillämpas 16 § vid delningar
enligt denna paragraf. Dessutom krävs det att
de utländska andelslag som deltar i delningen
godkänner den rätt till återbetalning av andel
och den lösningsrätt som medlemmar och
andra ägare av andelar, aktier, optionsrätter
och andra rätttigheter som berättigar till an-
delar eller aktier har enligt 13 respektive 14 §
och att registermyndigheten ges en utredning
om att personalens medverkan i det överta-
gande andelslaget ordnas på ett sätt som mot-
svarar artikel 16 i direktiv 2005/56/EG. Re-
gistermyndighetens beslut om tillståndet ska
registreras på tjänstens vägnar.

Om egendom som tillhör ett finskt an-
delslag som deltar i en delning som avses i
denna paragraf omfattas av företagsinteck-
ning enligt företagsinteckningslagen, får till-
stånd beviljas under förutsättning att en re-
gistreringsduglig ansökan samtidigt är an-
hängig om överföring av inteckningen på en
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filial som inrättas i Finland eller att inteck-
ningen har dödats.

För de finska andelslag som deltar i en
gränsöverskridande delning utfärdar register-
myndigheten ett intyg om att ett i 1 mom.
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de i delningen
deltagande finska andelslagen har vidtagit
alla åtgärder som delningen förutsätter och
fullgjort alla formaliteter som förutsätts i lag.
I intyget ska det anges att i 1 mom. avsedd
återbetalning och inlösen har anmälts till re-
gistermyndigheten. Intyget ska inom sex må-
nader från utfärdandet lämnas till den behö-
riga myndigheten i den stat vars lagstiftning
tillämpas på det övertagande utländska an-
delslaget, annars förfaller intyget.

Efter anmälan från den utländska register-
myndighet som har registrerat delningen eller
på basis av någon annan tillförlitlig utredning
ska registermyndigheten på tjänstens vägnar
utan dröjsmål vid total delning avregistrera
det delade finska andelslaget och vid partiell
delning anteckna delningen i registret.

Om en total delning eller en partiell del-
ning träder i kraft stegvis till följd av att
delningen enligt lagstiftningen som ska til-
lämpas på de övertagande andelslagen träder
i kraft vid olika tidpunkter, betraktas de delar
av delningen som har trätt i kraft som partiell
delning. Detta förfarande gäller också i så-
dana fall där ikraftträdandet av en delning
förhindras i någon stat, men har trätt i kraft
eller kommer att träda i kraft i en annan stat i
enlighet med delningsplanen.

Bestämmelser om det ursprungliga finska
andelslagets slutredovisning finns i 18 §.

27 §

Gränsöverskridande delningars
rättsverkningar

Bestämmelser om rättsverkningarna av en
gränsöverskridande delning vid delning en-
ligt 25 § finns i 17 §.

Det ursprungliga andelslagets tillgångar
och skulder övergår till det övertagande an-
delslaget utan likvidationsförfarande vid del-
ning enligt 26 § när delningen träder i kraft
enligt lagstiftningen i den stat vars lagstift-
ning gäller för det övertagande andelslaget.

Samtidigt får det ursprungliga andelslagets
medlemmar och andra innehavare av andelar,
aktier, optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till andelar eller aktier
rätt till delningsvederlag i enlighet med del-
ningsplanen. Vid en partiell delning övergår
dock endast de enligt delningsplanen skiftade
tillgångarna och skulderna. På det solidariska
ansvaret för de i delningen deltagande an-
delslagen och på skiftet av tillgångar som inte
nämns i planen om total delning tilllämpas 17
§ 5 och 6 mom. Vid total delning upplöses
det ursprungliga andelslaget när delningen
har trätt i kraft för alla de övertagande an-
delslagens del.

28 §

Gränsöverskridande delningars giltighet

En gränsöverskridande delning får inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den har
trätt i kraft enligt 27 §.

22 kap.

Ändring av företagsform

1 §

Ändring av företagsform

Ett andelslag kan ombildas till aktiebolag
så att andelslagets medlemmar och andra an-
delsägare och aktieägare som vederlag får
samtliga aktier i aktiebolaget.

Ett andelslag med minst två medlemmar
kan ombildas till ett öppet bolag eller kom-
manditbolag så att medlemmarna blir bolags-
män i det öppna bolaget eller kommanditbo-
laget.

Om ett andelslags enda medlem är en fy-
sisk person som är bosatt inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, kan han eller
hon fortsätta andelslagets verksamhet som
enskild näringsidkare.

2 §

Beslut om ombildning av ett andelslag till
aktiebolag

Andelsstämman beslutar om ändring av fö-
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retagsform enligt 1 § 1 mom. så som före-
skrivs i 5 kap.

Beslutet ersätter ett avtal om bildande av
aktiebolag. Beslutet ska innehålla följande:

1) aktiebolagets bolagsordning,
2) uppgift om de andelar och aktier som

ges till medlemmar och andra andelsägare
och aktieägare,

3) aktiebolagets aktiekapital och eget kapi-
tal av annat slag,

4) det antal aktier av olika slag i aktiebola-
get som ges som vederlag och, om vederlaget
består av optionsrätter eller andra särskilda
rättigheter som berättigar till aktier, de villkor
som enligt 10 kap. 3 § i aktiebolagslagen är
förenade med dessa,

5) uppgift om hur vederlaget fördelas mel-
lan medlemmar och andra andelsägare och
aktieägare samt innehavare av optionsrätter
och andra särskilda rättigheter som berättigar
till andelar eller aktier,

6) namnen på aktiebolagets första styrelse-
ledamöter samt på förvaltningsrådsledamö-
terna, verkställande direktören, revisorerna
och verksamhetsgranskarna, om aktiebolaget
har ett sådant organ, och

7) aktiebolagets räkenskapsperiod, om det
inte bestäms om den i bolagsordningen.

På aktiebolagets aktiekapital och på den
redogörelse som ska ges om aktiekapitalet i
beslutet tillämpas bestämmelserna om ap-
portegendom i 2 kap. 6 § i aktiebolagslagen.

Om andelslaget ombildas till ett publikt
aktiebolag tillämpas dessutom bestämmel-
serna i 19 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagsla-
gen.

3 §

Förslag om ombildning av ett andelslag till
aktiebolag

Om samtycke till ett sådant beslut som
avses i 1 § 1 mom. inte fås av alla medlem-
mar, andelsägare, aktieägare och innehavare
av optionsrätter och andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till andelar och aktier, ska
det beslutsförslag om ändring av företags-
form som andelslagets styrelse lägger fram
för andelsstämman innehålla

1) firma, företags- och organisationsnum-
mer och hemort för det andelslag som ombil-
das till aktiebolag,

2) utredning om orsakerna till ändring av
företagsform,

3) förslag till bolagsordning för aktiebola-
get och sättet att utse ledamöter i aktiebola-
gets organ,

4) förslag till antalet aktier av olika slag i
aktiebolaget,

5) förslag till eventuellt annat vederlag
och, om vederlaget består av optionsrätter
eller andra särskilda rättigheter som berätti-
gar till aktier, de villkor som enligt 10 kap. 3
§ i aktiebolagslagen är förenade med dessa,

6) förslag till fördelning av vederlaget och
en redogörelse för fördelningsgrunderna,

7) utredning om eller förslag till de rättig-
heter som vid ändring av företagsformen till-
kommer innehavare av optionsrätter och an-
dra särskilda rättigheter som berättigar till
andelar eller aktier i andelslaget,

8) förslag till aktiebolagets aktiekapital och
eget kapital av annat slag,

9) utredning om andelslagets tillgångar,
skulder och eget kapital och om de omstän-
digheter som påverkar värderingen av dessa
samt den inverkan som ändringen av före-
tagsform planeras få på aktiebolagets balans-
räkning,

10) utredning om sådana kapitallån beträf-
fande vilka borgenärerna i enlighet med 4 §
kan motsätta sig ändringen av företagsform,

11) utredning om eller förslag till särskilda
förmåner och rättigheter för andelslagets för-
valtningsrådsledamöter, styrelseledamöter,
verkställande direktör och revisorer,

12) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställandet av ändringen av
företagsform,

13) förslag till eventuella andra villkor för
ändringen av företagsform.

Andelslagets styrelse ska utse en eller flera
revisorer som ska lämna ett yttrande om för-
slaget. Om samtliga medlemmar och andra
andelsägare och aktieägare i andelslaget ger
sitt samtycke krävs inget yttrande. På yttran-
den tillämpas 20 kap. 4 § 1 mom.

I sådana fall som avses i 1 mom. tillämpas
på handlingar som ska läggas fram för med-
lemmar och andra andelsägare och aktieägare
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och på framläggande och sändande av hand-
lingar 20 kap. 11 §.

4 §

Medlemskapets upphörande och lösningsrätt

Den som är medlem i ett andelslag som
ombildas till aktiebolag och som inte har
biträtt ombildningsbeslutet har rätt att avgå ur
andelslaget på det sätt som föreskrivs i 5 kap.
35 §.

Om medlemskapet upphör senare än
30 dagar efter andelsstämmans beslut om
ändring av företagsform, har en före detta
medlem rätt till vederlag enligt den godkända
ombildningsplanen.

Ägare av aktier, optionsrätter och andra
särskilda rättigheter som berättigar till ande-
lar eller aktier i andelslaget får kräva inlösen
av sina rättigheter enligt vad som i 20 kap.
14 § föreskrivs om lösningsrätt vid fusion.

5 §

Beslut om ombildning av ett andelslag till
öppet bolag, kommanditbolag eller enskild

näringsidkare

Ett beslut om en sådan ändring av före-
tagsformen som avses i 1 § 2 och 3 mom. kan
fattas endast med samtycke av samtliga med-
lemmar, andelsägare, aktieägare och inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till andelar och aktier.

Ett beslut om ändring av företagsform en-
ligt 1 § 2 mom. ska innehålla bolagsavtalet
för det öppna bolaget eller kommanditbola-
get.

I ett beslut om ändring av företagsform
enligt 1 § 3 mom. ska den enskilda näringsid-
karens firma nämnas.

6 §

Registrering av beslut

Andelslaget ska göra registeranmälan om
ett beslut som gäller sådan ändring av före-
tagsformen som avses i 1 § inom en månad

från beslutet och hos registermyndigheten an-
söka om en sådan kallelse som avses i 7 §. I
annat fall förfaller beslutet. Om andelslaget
ansöker om kallelse på borgenärerna innan
beslutet registreras, ska registeranmälan sam-
tidigt göras av det förslag som avses i 3 §.

7 §

Kallelse på borgenärerna

När registermyndigheten har fått en sådan
ansökan som avses i 6 § ska den utfärda en
kallelse på de av andelslagets borgenärer vars
fordran har uppkommit före utfärdandet av
kallelsen. Vid sådan ändring av företagsfor-
men som avses i 1 § 1 mom. ska kallelse
utfärdas på andelslagets borgenärer endast
om

1) det sammanlagda beloppet av det
bundna egna kapitalet i det aktiebolag som
ska registreras är mindre än det sammanlagda
belopp av andelslagets eget kapital från vilket
överskott och annat fritt eget kapital har dra-
gits av,

2) andelslaget med stöd av 4 § återbetalar
andelar till högre belopp eller tidigare än vad
som föreskrivs om återbetalning i 17 kap.
1—3 §, eller

3) det i andelslagets stadgar bestäms om
medlemmarnas tillskottsplikt.

I kallelsen ska det nämnas att borgenärerna
har rätt att motsätta sig en ändring av före-
tagsformen genom att skriftligen anmäla
detta till registermyndigheten senast den dag
som nämns i kallelsen. Registermyndigheten
ska publicera kallelsen i den officiella tid-
ningen senast tre månader före den utsatta
dagen och registrera kallelsen på tjänstens
vägnar.

Andelslaget ska senast en månad före den
utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande
om kallelsen till de borgenärer enligt 1 mom.
som är kända. En styrelseledamots eller verk-
ställande direktörens intyg om att meddelan-
dena har sänts ska ges in till registermyndig-
heten senast den utsatta dagen.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål ef-
ter den utsatta dagen underrätta andelslaget
om inkomna anmälningar om att borgenärer
motsätter sig ansökan.
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8 §

Förutsättningarna för och rättsverkningarna
av registrering

Registermyndigheten ska registrera en så-
dan ändring av företagsformen som avses i
1 §, om ingen borgenär har motsatt sig änd-
ringen eller om borgenärerna i enlighet med
en domstols dom har fått betalning eller be-
tryggande säkerhet för sina fordringar.

Om en borgenär har motsatt sig ändringen
av företagsform, förfaller ändringen en må-
nad efter den utsatta dagen. Registermyndig-
heten ska dock skjuta upp behandlingen av
ärendet, om andelslaget inom en månad från
den utsatta dagen visar att det har väckt talan
för fastställelse av att borgenären har fått
betalning eller betryggande säkerhet för sin
fordran, eller om andelslaget och borgenären
tillsammans begär att behandlingen av ären-
det ska skjutas upp.

Företagsformen kan ändras trots att an-
delslaget har försatts i likvidation, under för-
utsättning att andelslagets tillgångar inte har
börjat skiftas mellan medlemmarna och andra
andelsägare och aktieägare på det sätt som
avses i 23 kap. 15 §.

Ändringen av företagsformen träder i kraft
när den har registrerats. Samtidigt uppkom-
mer rätten till sådan återbetalning av andel
som avses i 4 § och den i stadgarna före-
skrivna tillskottsplikten för medlemmarna
upphör.

Genom registreringen av ändringen av fö-
retagsform får andelslagets medlemmar samt
andra ägare av andelar, aktier, optionsrätter
och andra särskilda rättigheter som berättigar
till andelar eller aktier rätt till vederlag.

När ett andelslag ombildas till aktiebolag
och samtycke till ändringen inte har fåtts av
samtliga medlemmar och andra ägare av an-
delar, aktier, optionsrätter och andra särskilda
rättigheter som berättigar till andelar eller
aktier, ska andelslagets styrelse och verkstäl-
lande direktör vid det möte som hålls av
andelslagets medlemmar lämna redovisning,
på vilken tillämpas vad som i 20 kap. 18 §
föreskrivs om slutredovisningen för ett över-
låtande andelslag.

9 §

Ombildning av ett andelslag till bostadsaktie-
bolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Om andelslagets syfte enligt stadgarna är
att äga och besitta minst en sådan byggnad
eller del av en byggnad i fråga om vilken det
i stadgarna bestämts att över hälften av lägen-
hetsytan ska vara lägenheter i medlemmars
och andra andelsägares och aktieägares be-
sittning, kan andelslaget ombildas till bo-
stadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsak-
tiebolag så att andelslagets medlemmar och
andra andelsägare och aktieägare får aktiebo-
lagets samtliga aktier som vederlag.

På ombildning av ett andelslag till bostads-
aktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebo-
lag tillämpas vad som ovan i detta kapitel
föreskrivs om ombildning av ett andelslag till
aktiebolag. I ett beslut om omvandling som
avses i 2 § och i ett beslutsförslag som avses i
3 § ska dessutom finnas de uppgifter om
bolagsordningen som anges i 1 kap. 13 § i
lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) och
de uppgifter om avtalet om bolagsbildning
som anges i 12 kap. 2 § i den lagen.

23 kap.

Upplösning av andelslag

Allmänna bestämmelser

1 §

Upplösning

Ett andelslag upplöses med iakttagande av
vad som i detta kapitel föreskrivs om likvida-
tionsförfarande.

Ett andelslag som har försatts i konkurs
anses upplöst, om det inte finns tillgångar när
konkursen avslutas eller om det under kon-
kursen har bestämts hur de ska användas.

Ett andelslag kan upplösas också till följd
av fusion eller delning. Bestämmelser om
fusion finns i 20 kap. och om delning i 21
kap.
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2 §

Avregistrering

Registermyndigheten ska avregistrera ett
andelslag i stället för att förordna om likvida-
tion, om andelslagets tillgångar inte förslår
till betalning av likvidationskostnaderna eller
om uppgifter om tillgångarnas storlek inte
kan fås och ingen medlem, borgenär eller
annan tar på sig ansvaret för likvidationskost-
naderna.

Beslutsfattande

3 §

Andelslagets beslut om likvidation och
ansökan om avregistrering

Andelsstämman beslutar om försättande av
andelslaget i likvidation. Beslutet ska fattas
med sådan kvalificerad majoritet som avses i
5 kap. 29 §. Andelsstämman kan också be-
sluta att ansökan om förordnande om likvida-
tion eller om avregistrering ska göras hos
registermyndigheten.

I 5 kap. 19—24 § föreskrivs om stämmo-
kallelse och om stämmohandlingar samt
framläggande och sändande av dem. Kallelse
till den andelsstämma som beslutar om likvi-
dationen ska utfärdas tidigast två månader
och, om en längre tid inte bestämts i stad-
garna, senast en månad före andelsstämman,
den sista anmälningsdagen enligt 5 kap. 8 §
eller den i 15 kap. 2 § 2 mom. angivna dagen
för andelslag som anslutits till värdeandels-
systemet. I ett börsandelslag får kallelsen
dock utfärdas tidigast tre månader före den
ovan nämnda dagen. Utöver vad som be-
stäms i stadgarna ska en skriftlig kallelse
sändas till varje medlem vars adress är känd
för andelslaget.

4 §

Förordnande om likvidation eller
avregistrering

Registermyndigheten ska förordna om lik-
vidation eller avregistrering av andelslaget,
om

1) andelslaget inte har någon i registret
införd behörig styrelse,

2) andelslaget inte har någon sådan i re-
gistret införd företrädare som avses i 6 § i
lagen angående rätt att idka näring
(122/1919),

3) andelslaget trots registermyndighetens
uppmaning inte har anmält sina boksluts-
handlingar för registrering enligt 8 kap. 10 §
inom ett år från utgången av räkenskapspe-
rioden,

4) andelslaget har försatts i konkurs som
har förfallit på grund av brist på medel, eller

5) andelslaget har ansökt om förordnande
om likvidation eller om avregistrering.

Ett förordnande om likvidation eller avre-
gistrering ska utfärdas, om det inte innan
ärendet avgörs visas att det inte längre finns
någon grund för detta.

5 §

Rättelseuppmaning

Registermyndigheten ska i en sådan situa-
tion som avses i 4 § 1 mom. 1—3 punkten på
lämpligt sätt uppmana andelslaget att av-
hjälpa brister i de uppgifter som har anteck-
nats i registret. Om bristerna inte avhjälps,
ska uppmaningen sändas till andelslaget
skriftligen och av den ska framgå att an-
delslaget kan försättas i likvidation eller avre-
gistreras om bristerna inte avhjälps senast
den utsatta dagen. Uppmaningen ska publice-
ras i den officiella tidningen senast tre måna-
der före den utsatta dagen. Samtidigt ska de
medlemmar, andra andelsägare och aktieä-
gare och borgenärer som vill framföra an-
märkningar mot likvidationen eller avregist-
reringen uppmanas att göra detta skriftligen
senast den utsatta dagen. Ärendet kan avgö-
ras trots att det inte kan visas att andelslaget
har tagit emot uppmaningen.

Registermyndigheten ska på tjänstens väg-
nar göra en anteckning i registret om en
uppmaning som ska publiceras enligt 1 mom.

6 §

Rätten att inleda ett ärende

Ett ärende som gäller förordnande om lik-
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vidation eller avregistrering enligt 4 § kan
inledas av styrelsen, en styrelseledamot,
verkställande direktören, en revisor, en med-
lem, en borgenär eller någon annan vars rätt
kan vara beroende av en behörig registeran-
teckning eller förordnandet om likvidation.
Registermyndigheten kan ta upp ärendet till
behandling också på eget initiativ.

Likvidationsförfarande

7 §

Likvidationsförfarandets syfte

Syftet med likvidationsförfarandet är att
utreda andelslagets ekonomiska ställning,
realisera en behövlig mängd egendom och
betala andelslagets skulder samt att dela ut
överskottet till medlemmarna eller andra, en-
ligt vad som bestäms i stadgarna. Andels-
stämman kan i enlighet med 19 § fatta beslut
om att avsluta likvidationen och fortsätta med
andelslagets verksamhet samt fatta de beslut
som är nödvändiga i anslutning till detta.

Om likvidationsandelslagets tillgångar inte
förslår till betalning av dess skulder, ska lik-
vidatorerna ansöka om att andelslaget försätts
i konkurs.

8 §

Likvidationens början

Likvidationen börjar när beslutet om den
har fattats, om inte andelsstämman bestäm-
mer ett senare datum för likvidationens bör-
jan.

9 §

Val och förordnande av likvidatorer samt
deras uppgifter

I samband med likvidationsbeslutet ska en
eller flera likvidatorer väljas i stället för sty-
relsen samt i stället för en eventuell verkstäl-
lande direktör och ett eventuellt förvaltnings-
råd. På likvidatorerna tillämpas vad som i
denna lag föreskrivs om styrelsen och dess

ledamöter, om inte något annat följer av be-
stämmelserna i detta kapitel. Genom beslutet
återkallas de rättigheter att företräda andelsla-
get som enligt 6 kap. 27 § har getts en namn-
given person, om inte något annat framgår av
beslutet.

Likvidatorerna sköter andelslagets angelä-
genheter under likvidationen. De ska så snart
som möjligt realisera så mycket av andelsla-
gets egendom som behövs för likvidationen
och betala andelslagets skulder. Andelslagets
affärsverksamhet får fortsättas endast i den
utsträckning som en ändamålsenlig likvida-
tion kräver detta. Likvidatorernas mandattid
fortsätter tills vidare.

Registermyndigheten ska förordna en be-
hörig likvidator för ett andelslag som saknar
en sådan. Ett sådant förordnande kan sökas
av den vars rätt kan vara beroende av att
andelslaget har en företrädare. Om andelsla-
gets tillgångar inte förslår till betalning av
likvidationskostnaderna eller om uppgifter
om tillgångarnas storlek inte kan fås och en
medlem, borgenär eller någon annan inte tar
på sig ansvaret för likvidationskostnaderna,
ska registermyndigheten avregistrera an-
delslaget i stället för att förordna en likvida-
tor.

10 §

Registrering av likvidationen och likvidato-
rerna

Likvidationen och likvidatorerna ska an-
tecknas i registret. När andelsstämman har
fattat beslut om att andelslaget ska gå i likvi-
dation och om likvidatorerna, ska likvidato-
rerna utan dröjsmål göra en registeranmälan
om beslutet.

11 §

Bokslut för tiden före likvidationen

Likvidatorerna ska vid behov upprätta ett
bokslut för den tid före likvidationen för vil-
ken något bokslut ännu inte har lagts fram på
andelsstämman. Om andelslaget enligt lag
eller stadgarna är skyldigt att välja en revisor

83421/2013



eller en verksamhetsgranskare, ska bokslutet
och verksamhetsberättelsen revideras eller
granskas så som föreskrivs i 7 kap. Styrelse-
ledamöterna och verkställande direktören ska
mot ett skäligt arvode medverka till att bok-
slutet upprättas.

12 §

Andelsstämma under likvidationen

När andelslaget har gått i likvidation ska
på andelsstämman tillämpas vad som i denna
lag föreskrivs om andelsstämma, om inte nå-
got annat följer av bestämmelserna i detta
kapitel.

Mandattiden för fullmäktigeledamöterna i
ett andelslag i likvidation fortsätter till dess
att likvidationen upphört. Fullmäktigesam-
manträdet kan dock besluta att stadgeenliga
fullmäktigeval ordnas också under likvidatio-
nen.

13 §

Bokslut, verksamhetsberättelse, revision,
verksamhetsgranskning och särskild

granskning

Likvidatorerna ska för varje räkenskapspe-
riod upprätta ett bokslut och en verksamhets-
berättelse, som ska läggas fram för godkän-
nande på den ordinarie andelsstämman.

Revisorernas och verksamhetsgranskarnas
uppdrag upphör inte när andelslaget försätts i
likvidation. Vad som i 7 kap. föreskrivs om
revision, verksamhetsgranskning och särskild
granskning ska iakttas under likvidationen.
Revisionsberättelsen och verksamhetsgransk-
ningsberättelsen ska dessutom innehålla ett
uttalande om huruvida likvidationen har för-
dröjts onödigt och huruvida likvidatorerna i
övrigt har handlat på behörigt sätt.

14 §

Offentlig stämning på borgenärerna

Likvidatorerna ska söka offentlig stämning
på andelslagets borgenärer. Stämning söks
hos registermyndigheten, som på tjänstens
vägnar ska anteckna i registret att stämning
har utfärdats. Bestämmelser om stämning

finns i övrigt i lagen om offentlig stämning
(729/2003).

15 §

Betalning av skulder, skifte av tillgångar och
klander av skifte

Efter den dag som utsatts i ansökan om
offentlig stämning på andelslagets borgenärer
ska likvidatorerna skifta andelslagets netto-
tillgångar efter det att alla kända skulder bli-
vit betalda. Om en skuld är tvistig eller inte
har förfallit till betalning eller om den av
någon annan orsak inte kan betalas, ska be-
hövliga medel innehållas och återstoden skif-
tas. Medlemmar och andra som är berättigade
till skiftesandelar har rätt att få en mot sina
andelar, aktier och andra rättigheter svarande
andel enligt 2 och 3 mom. av andelslagets
nettotillgångar. Medlemmar och andra som är
berättigade till skiftesandelar kan mot betryg-
gande säkerhet få förskott på sina andelar.

Den mot en andel eller aktie svarande skif-
tesandelen av nettotillgångarna är högst det i
andelskapitalet eller aktiekapitalet upptagna
belopp av teckningspriset som betalats till
andelslaget. De nettotillgångar som återstår
efter det att beloppet av andelarnas och ak-
tiernas skiftesandelar räknats ihop skiftas
mellan medlemmarna i förhållande till med-
lemmarnas antal.

I stadgarna kan det bestämmas annat om
beräkning av skiftesandelen, vilka som är
berättigade till skiftesandelar och om använd-
ning av nettotillgångarna för ett i stadgarna
bestämt eller av andelsstämman beslutat än-
damål.

Om en medlem eller någon annan som är
berättigad till en skiftesandel vill klandra
skiftet, ska talan mot andelslaget väckas inom
tre månader från det att slutredovisningen har
lagts fram på andelsstämman.

En medlem eller någon annan som är be-
rättigad till en skiftesandel och som inte har
krävt den inom fem år från det att slutredo-
visningen lagts fram på andelsstämman har
förverkat sin rätt till andelen. I 19 § före-
skrivs det om förfarandet när andelslaget får
tillgångar efter upplösningen.
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16 §

Slutredovisning

När likvidatorerna har fullgjort sitt upp-
drag ska de utan ogrundat dröjsmål ge en
slutredovisning för sin förvaltning genom att
upprätta en berättelse över likvidationen i
dess helhet. Berättelsen ska innehålla en re-
dogörelse för skiftet av andelslagets till-
gångar. Boksluten, verksamhetsberättelserna
och eventuella revisionsberättelser för hela
likvidationstiden ska fogas till berättelsen.
Om andelslaget enligt lag eller stadgarna är
skyldigt att välja en revisor eller en verksam-
hetsgranskare, ska berättelsen med bilagor
överlämnas till andelslagets revisorer och
verksamhetsgranskare, som inom en månad
ska ge en revisionsberättelse eller verksam-
hetsgranskningsberättelse över slutredovis-
ningen och förvaltningen under likvidatio-
nen.

Likvidatorerna ska efter de åtgärder som
avses i 1 mom. utan dröjsmål kalla medlem-
marna till andelsstämma för granskning av
slutredovisningen. I 5 kap. 19—24 § före-
skrivs om stämmokallelse och om stämmo-
handlingar samt framläggande och sändande
av dem, dock så att på slutredovisningen
tillämpas vad som föreskrivs om bokslut.
Slutredovisningen ska anmälas för registre-
ring enligt vad som föreskrivs i 8 kap. 10 §.

17 §

Upplösning

Andelslaget är upplöst när likvidatorerna
har lagt fram slutredovisningen på andels-
stämman. Likvidatorerna ska utan dröjsmål
göra registeranmälan om upplösningen.

Efter upplösningen kan andelslaget inte
förvärva rättigheter eller ingå förbindelser.
De som efter upplösningen har beslutat om
och företagit rättshandlingar på andelslagets
vägnar är solidariskt ansvariga för dessa. Lik-
vidatorerna kan dock vidta åtgärder för inle-
dande av likvidation eller ansöka om att an-
delslaget försätts i konkurs. Motparten i ett
avtal som har ingåtts med andelslaget efter
det att det upplösts kan frånträda avtalet om
denne inte visste att andelslaget var upplöst.

18 §

Fortsatt likvidation och efterlikvidation

Likvidationen ska fortsättas om det efter
upplösningen av andelslaget framkommer
nya tillgångar, om talan väcks mot andelsla-
get eller om det annars behövs likvidationsåt-
gärder. Likvidatorerna ska utan dröjsmål göra
registeranmälan om att likvidationen fortsät-
ter. Kallelse till den första andelsstämman
efter det att likvidationen återupptagits ska
utfärdas i enlighet med stadgarna. Dessutom
ska en skriftlig kallelse sändas till varje med-
lem vars adress är känd för andelslaget.

Om det dock inte anses nödvändigt att
fortsätta likvidationen, kan likvidatorerna
vidta de åtgärder som behövs i ärendet. Lik-
vidatorerna ska utarbeta en redogörelse för
sina åtgärder och sända den till medlem-
marna och andra som är berättigade till skif-
tesandelar. Om en skiftesandel är obetydlig
kan den redovisas till staten.

Likvidationen fortsätts inte om andelsla-
gets tillgångar inte förslår till betalning av
likvidationskostnaderna eller om uppgifter
om tillgångarnas storlek inte fås och en med-
lem, en borgenär eller någon annan inte tar på
sig ansvaret för likvidationskostnaderna.

19 §

Avslutande av likvidation samt fortsatt
verksamhet

Om andelsstämman har beslutat att an-
delslaget ska gå i likvidation, kan stämman
med sådan kvalificerad majoritet som avses i
5 kap. 29 § besluta att likvidationen avslutas
och andelslagets verksamhet fortsätts. Om
likvidationen grundar sig på en bestämmelse
i stadgarna, kan ett beslut om fortsatt verk-
samhet fattas först efter det att bestämmelsen
har ändrats. Likvidationen kan dock inte av-
slutas, om en sådan skiftesandel som avses i
15 § har betalats till en medlem eller någon
annan.

När ett beslut om avslutande av likvidatio-
nen har fattats ska en ledning utses för an-
delslaget enligt vad som föreskrivs i denna
lag och bestäms i stadgarna.

Beslutet om avslutande av likvidationen
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och valet av ledning ska anmälas för registre-
ring utan dröjsmål efter det att ledningen
valts. En offentlig stämning på andelslagets
borgenärer förfaller när avslutandet av likvi-
dationen har registrerats. Likvidatorerna ska
ge en sådan slutredovisning över sin verk-
samhet som avses i 16 §.

Avregistrering

20 §

Tidpunkten för avregistrering

Ett andelslag är avregistrerat när beslutet
om avregistrering har antecknats i registret.

21 §

Företrädande av ett avregistrerat andelslag

Ett avregistrerat andelslag företräds vid be-
hov av en eller flera företrädare. Företrädarna
väljs och entledigas vid medlemmarnas möte,
på vilket tillämpas vad som föreskrivs om
andelsstämma. I 22 § föreskrivs om företrä-
darnas behörighet att handla på andelslagets
vägnar. På företrädare ska i övrigt tillämpas
vad som föreskrivs om likvidatorer.

Om ett avregistrerat andelslag inte har nå-
gon företrädare, tillämpas 26 kap. 10 §
2 mom. på delgivning av stämning och på
annan delgivning.

22 §

Ett avregistrerat andelslags rättsliga
ställning

På ett avregistrerat andelslag tillämpas be-
stämmelserna om upplösta andelslag i 17 §
2 mom. Företrädare för andelslaget är dock
de företrädare som avses i 21 § 1 mom.

Företrädarna för ett avregistrerat andelslag
kan trots vad som föreskrivs i 1 mom. vidta
åtgärder som är nödvändiga för betalning av
andelslagets skulder eller för bevarande av
värdet på andelslagets egendom. Åtgärder
som har vidtagits för andelslagets räkning ska
vid behov antecknas i andelslagets bokföring.
Bestämmelser om avregistreringens betydelse
för en företagsintecknings giltighet finns i
företagsinteckningslagen.

Ett avregistrerat andelslags tillgångar kan
inte utan likvidation skiftas mellan medlem-
marna eller andra som är berättigade till skif-
tesandel. Andelslagets företrädare kan dock
fem år efter avregistreringen till medlem-
marna eller andra som är berättigade till skif-
tesandel betala ut deras andelar av andelsla-
gets tillgångar, om tillgångarna inte översti-
ger 8 000 euro och andelslaget inte har kända
skulder. De som fått en andel av tillgångarna
svarar med beloppet av de mottagna tillgång-
arna för betalningen av andelslagets skulder.

Om likvidationsåtgärder behövs efter det
att andelslaget avregistrerats, ska register-
myndigheten på ansökan av den vars rätt
ärendet gäller försätta andelslaget i likvida-
tion. Ett sådant förordnande ska emellertid
inte ges, om andelslagets tillgångar inte för-
slår till betalning av likvidationskostnaderna
eller om uppgift inte kan fås om tillgångarnas
storlek och ingen medlem, borgenär eller an-
nan person tar på sig ansvaret för likvida-
tionskostnaderna.

Minskning av andelslagets tillgångar samt
sanering och konkurs

23 §

Minskning av andelslagets tillgångar

Om andelslagets styrelse konstaterar att
andelslagets eget kapital är negativt, ska den
utan dröjsmål göra en registeranmälan om
förlusten av andelskapitalet. Registeranteck-
ningen om förlusten av andelskapitalet och
aktiekapitalet kan strykas till följd av en re-
gisteranmälan från andelslaget, om andelsla-
gets eget kapital på det sätt som framgår av
en till registeranmälan fogad balansräkning
och annan utredning enligt 2 mom. utgör
över hälften av det sammanlagda beloppet av
andelskapitalet och aktiekapitalet. Om an-
delslaget enligt lag eller stadgarna är skyldigt
att välja en revisor eller en verksamhetsgran-
skare, ska balansräkningen och utredningen
ha genomgått revision av revisorn eller
granskning av verksamhetsgranskaren.

När beloppet av eget kapital beräknas en-
ligt 1 mom. hänförs kapitallån som avses i
12 kap. till det egna kapitalet. Den ackumule-
rade differensen mellan bokförda och planen-
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liga avskrivningar på andelslagets egendom
(avskrivningsdifferens) och frivilliga reserver
ska dessutom beaktas som ökning av an-
delslagets eget kapital. Om det sannolika
överlåtelsepriset på andelslagets egendom
inte bara tillfälligt är betydligt högre än bok-
föringsvärdet, får även skillnaden mellan det
sannolika överlåtelsepriset och bokförings-
värdet beaktas som ökning av det egna kapi-
talet. Vid dessa ökningar av det egna kapita-
let ska särskild försiktighet iakttas och en
motiverad redogörelse om dem lämnas i
verksamhetsberättelsen eller i enlighet med 8
kap. 5 § 1 mom. i noter till balansräkningen.

Om styrelsen i ett börsandelslag konstate-
rar att andelslagets eget kapital utgör mindre
än hälften av det sammanlagda beloppet av
andelskapitalet och aktiekapitalet, ska styrel-
sen utan dröjsmål upprätta ett bokslut och en
verksamhetsberättelse för att klarlägga an-
delslagets ekonomiska ställning. Om an-
delslagets eget kapital enligt balansräkningen
utgör mindre än hälften av det sammanlagda
beloppet av andelskapitalet och aktiekapita-
let, ska styrelsen utan dröjsmål sammankalla
andelsstämman för att besluta om eventuell
sanering av andelslagets ekonomi. Andels-
stämman ska hållas inom tre månader från
det att bokslutet upprättats. Bestämmelser om
framläggande av bokslutet och verksamhets-
berättelsen och sändande av dem till medlem-
marna finns i 5 kap. 23 och 24 §.

24 §

Företagssanering

Ansökan om inledande av ett sådant förfa-
rande som avses i lagen om företagssanering
kan göras genom beslut av andelsstämman.
Också styrelsen kan göra ansökan, om ären-
det brådskar. Styrelsen ska då utan dröjsmål
sammankalla andelsstämman för att behandla
frågan om fortsättande av ansökan.

25 §

Konkurs

Andelslagets egendom kan avträdas till
konkurs genom beslut av styrelsen eller, om

andelslaget har gått i likvidation, med stöd av
likvidatorernas beslut. Under konkursen före-
träds andelslaget som konkursgäldenär av
styrelsen och verkställande direktören eller
av de likvidatorer som utsetts innan konkur-
sen började. Under konkursen kan nya styrel-
seledamöter eller nya likvidatorer väljas.

Om det inte återstår några tillgångar när
konkursen avslutas eller om det under kon-
kursen har bestämts om användningen av de
återstående tillgångarna, anses andelslaget
upplöst så snart slutredovisningen har god-
känts.

Om det när konkursen avslutas återstår
andra tillgångar än sådana som ska användas
under konkursen och andelslaget inte hade
försatts i likvidation när dess egendom av-
träddes till konkurs, ska styrelsen utan dröjs-
mål sammankalla andelsstämman för att be-
sluta om andelslagets verksamhet ska fort-
sätta eller om andelslaget ska gå i likvidation.
Om andelsstämman beslutar fortsätta an-
delslagets verksamhet, ska styrelsen utan
dröjsmål göra registeranmälan om detta. Om
andelslaget var i likvidation när det försattes i
konkurs ska 18 § iakttas.

Om andelslagets konkurs har avslutats och
nya tillgångar framkommer gäller vad som i
19 kap. i konkurslagen föreskrivs om utred-
ning i efterhand. Om andelslaget efter kon-
kursen fortfarande har tillgångar, ska det för-
faras på det sätt som föreskrivs i 3 mom.

VI AVDELNINGEN

PÅFÖLJDER OCH RÄTTSSKYDD

24 kap.

Klander av beslut

1 §

Klander av stämmobeslut

En medlem kan genom talan mot andelsla-
get klandra ett stämmobeslut, om

1) procedurbestämmelserna i denna lag el-
ler i stadgarna inte har iakttagits vid behand-

87421/2013



lingen av ett ärende och felet har kunnat
påverka beslutets innehåll eller medlemmar-
nas rätt i övrigt, eller

2) beslutet i något annat avseende strider
mot denna lag eller mot stadgarna.

Klandertalan ska väckas inom tre månader
från det att beslutet fattades. Om talan inte
väcks inom föreskriven tid anses beslutet
vara giltigt.

Andelsägare och aktieägare kan klandra ett
stämmobeslut på det sätt som föreskrivs i
1 och 2 mom. I stadgarna kan andelsägares
och aktieägares klanderrätt begränsas i fråga
om andra än i 5 kap. 32 § avsedda beslut.

2 §

Ogiltiga stämmobeslut

Ett stämmobeslut som avses i 1 § 1 mom.
är ogiltigt, om

1) kallelse till stämman inte har utfärdats
eller om bestämmelser och föreskrifter om
stämmokallelse har överträtts i något väsent-
ligt avseende,

2) det enligt 5 kap. krävs samtycke för
beslutet av samtliga eller vissa medlemmar
och samtycke saknas,

3) beslutet klart strider mot den likställig-
hetsprincip som avses i 1 kap. 7 § och sam-
tycke av en medlem saknas, eller

4) beslutet enligt lag inte skulle ha fått
fattas ens med samtliga medlemmars sam-
tycke.

På ett sådant beslut tillämpas inte vad som
i 1 § 2 mom. föreskrivs om väckande av
klandertalan inom föreskriven tid. Talan som
gäller ett beslut om fusion, delning eller änd-
ring av företagsform får dock inte väckas när
över sex månader har förflutit från det att
fusionen, delningen eller ändringen av före-
tagsform registrerats.

3 §

Styrelsebeslut som kan jämställas med
ogiltiga stämmobeslut

Om ett beslut som styrelsen med stöd av
ett bemyndigande har fattat i ett ärende som

ankommer på andelsstämman är ett sådant
som anges i 2 § 1 mom. 2—4 punkten, ska
det som föreskrivs om motsvarande stämmo-
beslut tillämpas på beslutet.

4 §

Domens innehåll och verkningar

Genom en dom med anledning av en klan-
dertalan kan ett beslut förklaras ogiltigt eller
ändras på yrkande av käranden. På yrkande
av käranden kan andelslaget samtidigt förbju-
das att verkställa ett ogiltigt beslut. Beslutet
kan ändras endast om domstolen kan konsta-
tera vilket innehåll det borde ha haft.

En dom genom vilken ett stämmobeslut
har förklarats ogiltigt eller ändrats gäller även
gentemot de medlemmar, andelsägare och
aktieägare som inte har förenat sig om talan.

25 kap.

Skadestånd

1 §

Ledningens skadeståndsskyldighet

En styrelseledamot, en förvaltningsrådsle-
damot och verkställande direktören ska er-
sätta skada som de i sitt uppdrag, i strid med
den omsorgsplikt som anges i 1 kap. 8 §,
uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat
andelslaget.

En styrelseledamot, en förvaltningsrådsle-
damot och verkställande direktören ska också
ersätta skada som de i sitt uppdrag annars i
strid med denna lag eller stadgarna uppsåtli-
gen eller av oaktsamhet har orsakat andelsla-
get, en medlem eller någon annan.

Om skadan har orsakats genom överträ-
delse av denna lag på annat sätt än endast
genom överträdelse av de principer som av-
ses i 1 kap. eller om skadan har orsakats
genom överträdelse av en bestämmelse i
stadgarna, anses skadan ha orsakats genom
oaktsamhet, om inte den som är ansvarig för
förfarandet visar att han eller hon har handlat
omsorgsfullt. Detsamma gäller skada som har
orsakats genom en åtgärd till förmån för en
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sådan andelslaget närstående person som av-
ses i 8 kap. 6 § 2 mom.

2 §

Medlemmars, fullmäktigeledamöters, an-
delsägares och aktieägares skadeståndsskyl-

dighet

En medlem ska ersätta skada som han eller
hon genom att medverka till en överträdelse
av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller
av oaktsamhet har orsakat andelslaget, en
annan medlem eller någon annan. Detsamma
gäller fullmäktigeledamöter.

Skada som har orsakats genom en åtgärd
till förmån för en sådan andelslaget närstå-
ende person som avses i 8 kap. 6 § 2 mom.
anses ha orsakats av oaktsamhet, om inte
medlemmen visar att han eller hon har hand-
lat omsorgsfullt. Detsamma gäller skada som
har orsakats av en fullmäktigeledamot.

På skadeståndsansvaret för en fullmäktige-
ledamot, en andelsägare och en aktieägare
tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om
andelslagsmedlemmars skadeståndsansvar.

3 §

Skadeståndsskyldighet för stämmoordföran-
den och fullmäktigesammanträdets

ordförande

Stämmoordföranden ska ersätta skada som
han eller hon i sitt uppdrag genom överträ-
delse av denna lag eller stadgarna uppsåtligen
eller av oaktsamhet har orsakat andelslaget,
en medlem eller någon annan. Detsamma
gäller fullmäktigesammanträdets ordförande.

4 §

Revisorers och verksamhetsgranskares
skadeståndsskyldighet

Bestämmelser om revisorers skadestånds-
skyldighet finns i 51 § i revisionslagen.

En verksamhetsgranskare är skyldig att er-
sätta skada som han eller hon vid skötseln av

sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet
har orsakat andelslaget. Verksamhetsgranska-
ren ska också ersätta skada som han eller hon
på något annat sätt i sitt uppdrag genom
överträdelse av denna lag eller stadgarna
uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat
andelslaget, en medlem eller någon annan.

Om skadan har orsakats genom överträ-
delse av denna lag på annat sätt än endast
genom överträdelse av bestämmelserna i 1
kap. om centrala principer för verksamheten
eller om skadan har orsakats genom överträ-
delse av en bestämmelse i stadgarna, anses
skadan ha orsakats genom oaktsamhet, om
inte den som är ansvarig för förfarandet visar
att han eller hon har handlat omsorgsfullt.

5 §

Jämkning och fördelning av
skadeståndsansvar

Bestämmelser om jämkning av skadestånd
och fördelning av skadeståndsansvaret mel-
lan två eller flera ersättningsskyldiga finns i 2
och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

6 §

Beslutsfattandet i andelslaget

Beslut i ärenden som gäller andelslagets
rätt till skadestånd enligt 1—3 § och 4 §
2 mom. i detta kapitel och enligt 51 § i revi-
sionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 6
kap. 2 § i denna lag. Beslut i sådana ärenden
kan dock fattas också av andelsstämman.

Andelsstämmans beslut om att bevilja en
styrelseledamot, en förvaltningsrådsledamot
eller verkställande direktören ansvarsfrihet är
inte bindande, om andelsstämman inte har
getts väsentligen riktiga och tillräckliga upp-
gifter om det beslut eller den åtgärd som
ligger till grund för ersättningsskyldigheten.
Ett beslut om beviljande av ansvarsfrihet är
inte bindande för andelslagets konkursbo el-
ler en sådan utredare som avses i lagen om
företagssanering, om andelslaget försätts i
konkurs eller saneringsförfarande inleds på
en ansökan som görs inom två år från beslu-
tet.
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7 §

Medlemmars, fullmäktigeledamöters,
andelsägares och aktieägares rätt att föra

talan för andelslaget

En eller flera medlemmar har med stöd av
1—3 § i detta kapitel eller med stöd av 51 § i
revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra
skadeståndstalan för andelslagets räkning, om
det när talan väcks är sannolikt att andelsla-
get inte ser till att skadeståndsanspråket full-
följs och om

1) kärandena då innehar minst en fjärdedel
eller en i stadgarna angiven mindre del av
andelslagets totala röstetal, eller

2) det visas att underlåtelse att fullfölja
skadeståndsanspråket skulle strida mot lik-
ställighetsprincipen enligt 1 kap. 7 §.

Andelslaget ska ges tillfälle att bli hört i
ärendet, om detta inte är uppenbart onödigt.
De medlemmar som för talan svarar själva
för rättegångskostnaderna men har rätt att få
dem ersatta av andelslaget, om de medel som
genom rättegången vunnits till andelslaget
räcker för ändamålet.

Om den ersättningsskyldige genom andels-
stämmans beslut har beviljats ansvarsfrihet,
ska talan väckas inom tre månader från an-
delsstämmans beslut. Om det vid samma an-
delsstämma så som föreskrivs i 7 kap. 15 §
har lagts fram och biträtts ett förslag om
särskild granskning, kan talan dock alltid
väckas inom tre månader från det att gransk-
ningsyttrandet har lagts fram på andelsstäm-
man eller ansökan om förordnande av en
granskare avslagits.

En medlem har inte rätt till ersättning för
skada som orsakats andelslaget.

På fullmäktigeledamöters rätt att föra talan
och få ersättning tillämpas vad som i
1—4 mom. föreskrivs om medlemmars rätt.
På andelsägares och aktieägares rätt att föra
talan och få ersättning tillämpas vad som i
1 mom. 2 punkten och 2—4 mom. föreskrivs
om medlemmars rätt.

8 §

Preskription av talerätt

En talan enligt detta kapitel eller 51 § i

revisionslagen ska för icke-straffbara gär-
ningar väckas

1) mot en styrelseledamot, en förvaltnings-
rådsledamot eller verkställande direktören
inom fem år från utgången av den räken-
skapsperiod under vilken det beslut som lig-
ger till grund för talan fattades eller den
åtgärd som ligger till grund för talan vidtogs,

2) mot en revisor eller en verksamhets-
granskare inom fem år från det att den revi-
sionsberättelse, den verksamhetsgransknings-
berättelse, det yttrande eller det intyg som
ligger till grund för talan lades fram, och

3) mot en andelslagsmedlem, en fullmäkti-
geledamot, en andelsägare, en aktieägare el-
ler ordföranden för andelsstämman eller för
fullmäktigesammanträdet inom fem år från
det beslut eller den åtgärd som ligger till
grund för talan.

9 §

Bestämmelsernas tvingande natur

Den rätt till skadestånd som tillkommer
andelslaget enligt detta kapitel eller enligt
51 § i revisionslagen kan inte begränsas i
stadgarna, om skadan

1) har orsakats genom överträdelse av be-
stämmelser från vilka avvikelse inte får göras
genom en bestämmelse i stadgarna, eller

2) annars har orsakats uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet.

Andelslagets rätt till skadestånd kan annars
genom stadgarna begränsas endast med sam-
tycke av alla medlemmar, andelsägare och
aktieägare.

Den rätt till skadestånd eller den talerätt
som tillkommer en medlem, en andelsägare,
en aktieägare eller någon annan enligt detta
kapitel eller enligt 51 § i revisionslagen kan
inte begränsas i stadgarna.

26 kap.

Avgörande av tvister

Domstolsförfarandet

1 §

Behöriga domstolar

Trots vad som i 10 kap. i rättegångsbalken
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föreskrivs om forum i tvistemål får ärenden
som gäller tillämpningen av denna lag också
prövas av tingsrätten på andelslagets hemort.

2 §

Ärenden som ska behandlas skyndsamt

Ett ärende ska behandlas skyndsamt, om
det gäller betalning eller betryggande säker-
het och om en dom i ärendet enligt 18 kap.
5 §, 20 kap. 16 §, 21 kap. 16 § eller 22 kap.
8 § är en förutsättning för registrering.

Ett i 24 kap. angett ärende som gäller
klander av ett beslut ska behandlas skynd-
samt.

Skiljeförfarande

3 §

Skiljeförfarande enligt stadgarna

En bestämmelse i stadgarna om behand-
ling av tvister i skiljeförfarande är i enlighet
med lagen om skiljeförfarande (967/1992) på
samma sätt som ett skiljeavtal bindande för
andelslaget, en medlem, styrelsen, förvalt-
ningsrådet, en styrelseledamot, en förvalt-
ningsrådsledamot, verkställande direktören,
en revisor och en verksamhetsgranskare. En
bestämmelse i stadgarna om behandling av
sådana tvistemål i skiljeförfarande som gäller
lösningsrätt eller lösenbelopp till följd av en
sådan inlösenklausul som avses i 4 kap. 5
eller 6 § i denna lag är på motsvarande sätt
bindande för parterna i tvistemålet.

En sådan bestämmelse i stadgarna som
avses i 1 mom. tillämpas dock endast när
grunden för talan har uppkommit efter regist-
reringen av bestämmelsen.

4 §

Lagstadgat skiljeförfarande

Meningsskiljaktigheter som gäller lös-
ningsrätt och lösenbelopp enligt 20 kap. 14 §,
21 kap. 14 § och 22 kap. 4 § ska överlämnas
till skiljemän för avgörande enligt vad som
föreskrivs i 4—8 § i detta kapitel.

Till den del något annat inte följer av
bestämmelserna i detta kapitel ska lagen om
skiljeförfarande iakttas.

5 §

Inledande av lagstadgat skiljeförfarande

Centralhandelskammarens inlösnings-
nämnd ska på ansökan av en part utse ett
tillräckligt antal opartiska och oavhängiga
skiljemän som har den sakkunskap som upp-
draget kräver och, i det fall att flera skiljemän
utses, förordna en ordförande för dem. I an-
sökan ska sökandens lösningsanspråk specifi-
ceras och motiveras.

Skiljeförfarandet inleds när ansökan eller
en kopia av den delges motparten.

6 §

Kostnaderna för det lagstadgade
skiljeförfarandet

Inlösaren svarar för kostnaderna för skilje-
förfarandet, om inte skiljemännen av någon
särskild anledning anser det skäligt att be-
stämma något annat.

7 §

Andra bestämmelser om det lagstadgade skil-
jeförfarandet

Under skiljeförfarandet ska delgivningar
tillställas och exemplar av skiljedomen ges
dem som har fört talan i skiljedomstolen eller
annars i detta syfte anmält sig till skiljedom-
stolen.

Skiljemännen ska anmäla skiljedomen för
registrering inom två veckor efter det att den
getts. Till registeranmälan ska fogas en utred-
ning om att exemplar av skiljedomen har
lämnats ut i enlighet med 1 mom. Om skilje-
domen inte anmäls för registrering på behö-
rigt sätt inom den nämnda tiden kan anmälan
göras också av en part.
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8 §

Överklagande av skiljedom som baserar sig
på lagstadgat skiljeförfarande

Den som är missnöjd med en skiljedom får
överklaga den genom besvär hos tingsrätten
på andelslagets hemort. Tingsrätten ska när
den behandlar besvären iaktta bestämmel-
serna om behandling av ansökningsärenden i
8 kap. i rättegångsbalken. Besvärsskriften
med en kopia av skiljedomen ska ges in till
tingsrätten senast 60 dagar efter registre-
ringen av skiljedomen.

Tingsrättens beslut i ärendet får överklagas
genom besvär hos högsta domstolen om
denna meddelar besvärstillstånd med stöd av
30 kap. 3 § i rättegångsbalken. Vid överkla-
gandet ska iakttas vad som i 30 kap. i rätte-
gångsbalken föreskrivs om fullföljd i ärende
som hovrätten handlagt i andra instans. Vad
som föreskrivs om hovrätten gäller då tings-
rätten.

Om en skiljedom inte överklagas ska på
verkställandet av den tillämpas 2 kap. 19 § i
utsökningsbalken (705/2007).

9 §

Betalning av lösenbelopp och övergång av
rätttigheter

Vid inlösen enligt 4 § ska lösenbeloppet
betalas inom en månad efter det att domen
genom vilken lösenbeloppet bestämts har
vunnit laga kraft. En aktie övergår till inlösa-
ren genom betalning av lösenbeloppet.

Lösenbeloppet kan betalas genom depone-
ring hos regionförvaltningsverket på an-
delslagets hemort så som föreskrivs i lagen
om deponering av pengar, värdeandelar, vär-
depapper eller handlingar som betalning eller
till befrielse från annan fullgörelseskyldighet
(281/1931), om de förutsättningar som avses
i 1 § i den lagen är uppfyllda. Inlösaren får i
så fall inte förbehålla sig rätt att återfå lösen-
beloppet.

Innehav av ett aktiebrev som har utfärdats
över en aktie medför efter deponering som
avses i 2 mom. endast rätt till lösenbeloppet.
Inlösaren har rätt att i stället för ett tidigare

utfärdat aktiebrev få ett nytt aktiebrev, på
vilket det ska göras en anteckning om att det
ersätter det tidigare aktiebrevet. Om det före-
gående aktiebrevet därefter överlåts till inlö-
saren ska det ogiltigförklaras.

Övriga bestämmelser

10 §

Delgivningar med andelslaget

En stämning och annan delgivning anses
ha kommit till andelslagets kännedom då den
har delgetts en styrelseledamot, verkställande
direktören eller någon annan person som en-
ligt denna lag är berättigad att ensam eller
tillsammans med någon annan företräda an-
delslaget.

Om ingen av de företrädare för andelslaget
som avses i 1 mom. är antecknad i handelsre-
gistret, kan delgivningen ske genom att hand-
lingarna överlämnas till någon av andelsla-
gets anställda eller, om en sådan person inte
påträffas, till polismyndigheten på andelsla-
gets hemort med iakttagande dessutom av 11
kap. 7 § 2—4 mom. i rättegångsbalken.

11 §

Underrättelse om avgöranden

Om ett avgörande gäller en omständighet
som ska antecknas i handelsregistret, ska
domstolen eller skiljedomstolen utan ogrun-
dat dröjsmål underrätta registermyndigheten
om sitt avgörande. Domstolen ska göra regis-
teranmälan också om att dess avgörande har
vunnit laga kraft.

27 kap.

Straffbestämmelser

1 §

Andelslagsbrott

Den som uppsåtligen
1) bryter mot bestämmelserna om revisor-

syttranden enligt 20 kap. 4 §, 21 kap. 4 §
eller 22 kap. 3 §,

2) är mellanhand för någon annan i syfte
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att kringgå vad som i denna lag eller i stad-
garna föreskrivs om begränsning av rösträtt,
eller

3) kränker en medlems, en annan andelsä-
gares eller aktieägares skydd eller borgenärs-
skyddet genom att betala ut andelslagets
medel i strid med denna lag,

ska, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff för den föreskrivs någon an-
nanstans i lag, för andelslagsbrott dömas till
böter eller fängelse i högst ett år.

2 §

Andelslagsförseelse

Den som uppsåtligen
1) underlåter att föra medlems- eller ägar-

förteckning eller att hålla dem tillgängliga så
som bestämmelserna i 4 kap. förutsätter,

2) bryter mot vad som i 5 kap. 25 § 4
mom. eller 41 § 1 mom. föreskrivs om att
hålla andelsstämmans eller fullmäktigesam-
manträdets protokoll tillgängliga,

3) bryter mot vad som i denna lag före-
skrivs om upprättande av bokslut, verksam-

hetsberättelse eller koncernbokslut eller om
slutredovisning vid ett andelslags fusion, del-
ning, ombildning till aktiebolag eller likvida-
tion,

ska, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff för den föreskrivs någon an-
nanstans i lag, för andelslagsförseelse dömas
till böter.

För andelslagsförseelse döms också den
som av grov oaktsamhet förfar på det sätt
som avses i 1 mom. 3 punkten.

VII AVDELNINGEN

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

28 kap.

Ikraftträdande

1 §

Ikraftträdandebestämmelse

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
särskilt genom lag.

Helsingfors den 14 juni 2013
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