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I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Denna lag tillämpas på följande kreditinsti-

tut:
1) inlåningsbanker i andelslagsform (an-

delsbank),
2) andra kreditinstitut i andelslagsform än

de som avses i 1 punkten.
Denna lag tillämpas dessutom på andels-

banksaktiebolag enligt vad som föreskrivs i
5 kap.

På kreditinstitut tillämpas lagen om an-
delslag (421/2013), om det inte föreskrivs
något annat nedan i denna lag eller i kreditin-
stitutslagen (121/2007).

2 §
Minst en av kreditinstitutets stiftare och

minst en styrelseledamot samt verkställande
direktören ska vara bosatta i eller, om stifta-
ren är en juridisk person, ha sin hemort inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
om inte Finansinspektionen beviljar undan-
tag. Undantag får beviljas om det inte även-
tyrar en effektiv tillsyn över kreditinstitutet
eller skötseln av det.

Kreditinstitutets styrelse ska ha minst tre
ledamöter.

3 §
Ett kreditinstitut kan ombildas till ett kre-

ditinstitut i aktiebolagsform med iakttagande
av vad som föreskrivs i 22 kap. i lagen om
andelslag. På en ändring av företagsformen
tillämpas dessutom vad som i 9 § 1 mom. i
denna lag föreskrivs om fusion.

2 kap.

Medelsanvändning och bundet eget kapital

4 §
Bestämmelser om begränsning av kreditin-

stituts utdelningsbara överskott finns i
12 kap. 1 § och 16 kap. 2 och 6 § i lagen om
andelslag. Dessutom tillämpas på överskottet
vad som i 88 § i kreditinstitutslagen före-
skrivs om begränsningar till följd av kapital-
krav. De poster som avses ovan ska inte
heller hänföras till det utdelningsbara belopp
i moderandelslaget som beräknas utifrån kon-
cernbalansräkningen.

Vid minskning av ett kreditinstituts reserv-
fond, överkursfond eller aktiekapital eller vid
utdelning av fritt eget kapital på ett sådant
sätt att borgenärerna i enlighet med 18 kap.
2 § i lagen om andelslag har rätt att motsätta
sig minskningen eller utdelningen, ska på
insättare inte tillämpas vad som i 18 kap.
2—5 § i lagen om andelslag föreskrivs om
borgenärer.
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Det belopp som betalats för andelar eller
aktier till ett kreditinstitut får inte återbetalas
om detta skulle leda till att kapitalbasen sjun-
ker under det minimibelopp som avses i 55
eller 86 § i kreditinstitutslagen. Finansinspek-
tionen kan av särskilda skäl för viss tid be-
vilja undantag från återbetalningsförbudet.

Finansiella instrument i form av eget kapi-
tal som är avsedda att räknas till kapitalbasen
ska uppfylla de krav som anges i lagstift-
ningen om kreditinstitut.

Bestämmelserna i 12 kap. 1 § 1 mom.
2 punkten och 2 § 2 mom. i lagen om an-
delslag tillämpas inte på kapitallån som emit-
teras av kreditinstitut.

3 kap.

Fusion

5 §
Kreditinstitutets fusionsplan ska, utöver

vad som föreskrivs i 20 kap. 3 § i lagen om
andelslag, innehålla en utredning om sådana i
45 § 1 mom. 9 punkten i kreditinstitutslagen
avsedda åtaganden som kan jämställas med
kapitallån och om sådana i 46 § 1 mom.
3 och 4 punkten samt 47 § 1 mom. 1 punkten
i den sistnämnda lagen avsedda åtaganden i
fråga om vilka borgenärerna kan motsätta sig
fusionen enligt 20 kap. 6 § 1 mom. i lagen
om andelslag.

6 §
De kreditinstitut som deltar i fusionen el-

ler, när det är fråga om en dottersammanslut-
ningsfusion, det kreditinstitut som är moder-
företag ska göra anmälan om fusionen till
Finansinspektionen. Anmälan ska lämnas till
Finansinspektionen innan ansökan görs om
kallelse enligt 20 kap. 6 § i lagen om an-
delslag. Fusionsplanen och det yttrande som
avses i 20 kap. 4 § i lagen om andelslag ska
fogas till anmälan. Finansinspektionen kan
efter att ha fått anmälan kräva också andra
uppgifter som den anser vara behövliga.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål för
kännedom underrätta Finansinspektionen om
en sådan anmälan om en borgenärs motstånd
som avses i 20 kap. 16 § 2 mom. i lagen om
andelslag.

Finansinspektionen kan vid absorptionsfu-

sion enligt 20 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i
lagen om andelslag motsätta sig fusionen ge-
nom att underrätta registermyndigheten om
detta inom en månad från den i 20 kap. 6 §
2 mom. i lagen om andelslag föreskrivna da-
gen, om fusionen sannolikt äventyrar förut-
sättningarna för det övertagande kreditinstitu-
tets koncession eller, när ett i fusionen delta-
gande kreditinstitut hör till centralinstitutet,
om fusionen skulle äventyra sammanslut-
ningens kapitaltäckning. De kreditinstitut
som deltar i fusionen ska utan dröjsmål un-
derrättas om att Finansinspektionen motsätter
sig fusionen. I de fall som avses i detta
moment får fusionen registreras endast om
Finansinspektionen inte motsätter sig den
inom den ovannämnda tiden.

Besvär över Finansinspektionens beslut
enligt denna paragraf ska behandlas skynd-
samt.

7 §
Har en borgenär motsatt sig fusion ska

registermyndigheten begära Finansinspektio-
nens utlåtande om hur ett verkställande av
fusionen påverkar borgenärens ställning och
om huruvida fusionen behöver verkställas
utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska
kunna tryggas vid kreditinstituten. Register-
myndigheten ska oberoende av vad som i
20 kap. 16 § 2 mom. i lagen om andelslag
föreskrivs om villkoren för registrering re-
gistrera verkställandet av fusionen trots att
borgenären motsätter sig detta, om Finansin-
spektionen i sitt utlåtande anser att verkstäl-
landet inte försvagar borgenärens ekono-
miska ställning och att fusionen behöver
verkställas utan dröjsmål för att en stabil
verksamhet ska kunna tryggas vid kreditinsti-
tuten.

8 §
När finska kreditinstitut eller centralinstitut

för en sammanslutning deltar i en gränsöver-
skridande fusion inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet gäller vad som be-
stäms i 5—7 §.

Om det vid fusionen övertagande andelsla-
get är registrerat eller registreras i en annan
stat, tilllämpas dock inte 6 § 3 och 4 mom. på
fusionen. För en sådan fusion får register-
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myndigheten inte utfärda ett intyg som avses
i 4 § 3 mom. i lagen om europaandelslag
(906/2006) eller i 20 kap. 27 § 4 mom. i
lagen om andelslag, om Finansinspektionen,
innan ett tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i
lagen om europaandelslag eller 20 kap. 27 §
1 mom. i lagen om andelslag har beviljats,
har meddelat registermyndigheten att kredit-
institutet inte har iakttagit bestämmelserna
om fusion, om fortsättande av verksamheten i
Finland eller om avslutande av verksamhe-
ten. Tillstånd får beviljas innan en månad har
förflutit från den dag som avses i 20 kap. 6 §
2 mom. i lagen om andelslag endast om
Finansinspektionen har meddelat att den inte
motsätter sig fusionen eller byte av hemort i
samband med etablering av ett europaand-
elslag.

Om ett övertagande kreditinstitut som re-
gistreras i en annan stat har för avsikt att efter
fusionen fortsätta att bedriva kreditinstituts-
verksamhet i Finland, tillämpas på kreditin-
stitutet vad som bestäms om utländska kredit-
instituts verksamhet i Finland.

9 §
Vad som i 20 kap. 6, 7 och 16 § i lagen om

andelslag föreskrivs om borgenärer ska inte
tillämpas på insättare. Det överlåtande kredit-
institutet ska emellertid underrätta insättarna
om fusionen senast tre månader före den
tidsfrist som registermyndigheterna sätter ut
för de övriga borgenärerna med stöd av 20
kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag. I
meddelandet ska det övertagande kreditinsti-
tutets firma och adress nämnas.

Av ett meddelande som avses i 1 mom. ska
framgå att i det fall att det sammanlagda
beloppet av en insättares inlåning i de kredit-
institut som deltar i fusionen överstiger den
maximigräns för insättningsgarantin som
anges i 105 § i kreditinstitutslagen, ska 112 §
i den lagen tillämpas på insättningsgarantin.
Insättaren har rätt att inom sex månader från
mottagandet av meddelandet, oberoende av
de ursprungliga avtalsvillkoren, säga upp in-
låning som enligt 105 § i kreditinstitutslagen
helt eller delvis faller utanför insättningsga-
rantin. Vad som föreskrivs i denna paragraf
ska inte tillämpas om de överlåtande inlå-
ningsbankerna på det sätt som avses i 105 §
6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas som

en enda inlåningsbank vid tillämpning av den
övre gräns som avses i den paragrafens
1 mom.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs
om insättare i överlåtande kreditinstitut ska
också tillämpas på insättare i övertagande
kreditinstitut, om fusionen enligt ett yttrande
av en i 20 kap. 4 § i lagen om andelslag
avsedd revisor kan äventyra betalningen av
det övertagande kreditinstitutets skulder.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om
insättare och insättares uppsägningsrätt i
samband med fusion gäller på motsvarande
sätt vid byte av kreditinstitutets hemort till
någon annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet samt vid en fusion
där det övertagande kreditinstitutet registre-
ras i någon annan stat. En insättare har upp-
sägningsrätt, om inlåning som omfattas av en
insättningsgaranti enligt kreditinstitutslagen
efter åtgärden inte alls eller bara delvis kom-
mer att omfattas av insättningsgaranti. I sitt
meddelande till insättaren ska kreditinstitutet
redogöra för de ändringar som kommer att
ske i uppgifter som har lämnats med stöd av
108 § i kreditinstitutslagen.

I de fall som avses i 4 mom. ska kreditin-
stitutet sammanställa en utredning om insätt-
ningsgarantin (insättningsgarantiutredning)
med redogörelse för insättningsgarantiarrang-
emangen före och efter åtgärden och för
eventuella skillnader i fråga om vad insätt-
ningsgarantin täcker. Kreditinstitutet ska in-
hämta Finansinspektionens yttrande om ut-
redningen. Till begäran om yttrande ska fo-
gas de tilläggsupplysningar som Finansin-
spektionen bestämmer. Insättningsgarantiut-
redningen och en avskrift av Finansinspektio-
nens yttrande ska fogas till det meddelande
som insättaren ges.

10 §
Om ett kreditinstitut byter hemort till nå-

gon annan stat eller det övertagande kreditin-
stitutet vid en fusion registreras i någon an-
nan stat och en insättning efter åtgärden inte
alls eller bara delvis kommer att omfattas av
insättningsgaranti, har insättaren rätt att säga
upp insättningen även så att kreditinstitutet
utan dröjsmål ska betala ut den uppsagda
insättningen eller ställa betryggande säkerhet
för betalningen. Uppsägningen ska ske skrift-
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ligen senast den dag som anges i den kallelse
på kreditinstitutets borgenärer som avses i
20 kap. 6 § i lagen om andelslag. Insättarens
rätt att säga upp insättningen i enlighet med
denna paragraf ska nämnas i det meddelande
som avses i 9 §. Kreditinstitutet ska under-
rätta Finansinspektionen om uppsägningen
utan dröjsmål efter det att tiden för uppsäg-
ning enligt denna paragraf har gått ut.

11 §
För ett kreditinstitut som bildas i samband

med en kombinationsfusion ska det ansökas
om koncession enligt kreditinstitutslagen. En
kombinationsfusion får inte registreras om
inte koncessionen registreras samtidigt.

Om de kreditinstitut som deltar i fusionen
har ett sammanlagt andelskapital som under-
stiger det belopp som föreskrivs i 44 § i
kreditinstituts-lagen, ska det kreditinstitut
som bildas ha ett startkapital som uppgår till
minst samma belopp som det sammanlagda
beloppet av det andelskapital som innehas av
de i fusionen deltagande kreditinstituten.

4 kap.

Delning samt nedsättning av bundet eget
kapital

12 §
På det ursprungliga kreditinstitutets del-

ningsplan, registreringen av verkställandet av
delning samt tillståndet och intyget angående
verkställandet tillämpas 5—10 §. Det som fö-
reskrivs i 6 § 3 mom. ska emellertid inte
tillämpas på sådan total delning som avses i
21 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om
andelslag, om delningen sker genom överlå-
telse till andelslag som ska bildas och som är
enbart kreditinstitut.

På de kreditinstitut som bildas vid en del-
ning tillämpas 11 §.

Vad som i 21 kap. 17 § 6 mom. i lagen om
andelslag föreskrivs om det ursprungliga an-
delslagets skulder tillämpas inte på skulder
eller delar av skulder som kan ersättas ur den
insättningsgarantifond som avses i 7 kap. i
kreditinstitutslagen eller den ersättningsfond
som avses i 11 kap. i lagen om investerings-
tjänster (747/2012).

13 §
Vad som i 18 kap. 2—5 § och 21 kap. 6,

7 och 16 § i lagen om andelslag föreskrivs
om borgenärer ska tillämpas på den för vil-
ken ett kreditinstitut har ställt borgen eller
ingått något annat därmed jämförbart åta-
gande eller som på grund av ett med kreditin-
stitutet ingånget derivatavtal kan få en pen-
ningfordran, om åtagandet övergår på någon
annan än ett annat kreditinstitut enligt vad
som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.

14 §
Vid minskning av ett kreditinstituts andels-

kapital, aktiekapital, reservfond eller över-
kursfond eller vid utdelning av fritt eget ka-
pital på ett sådant sätt att borgenärerna i
enlighet med 18 kap. 2 § 2 mom. i lagen om
andelslag har rätt att motsätta sig minsk-
ningen eller utdelningen, ska vad som i 18
kap. 2—5 § i lagen om andelslag föreskrivs
om borgenärer inte tillämpas på insättare.

5 kap.

Överlåtelse av affärsverksamhet

15 §
Ett kreditinstitut (överlåtande kreditinsti-

tut) kan överlåta sina tillgångar och skulder
till ett eller flera kreditinstitut eller till ett
annat företag (övertagande företag) enligt
vad som föreskrivs i detta kapitel.

Ett överlåtande kreditinstitut kan överlåta
sin affärsverksamhet även om det är försatt i
likvidation, om inte kreditinstitutets egendom
har börjat skiftas till medlemmarna och andra
andelsägare och aktieägare.

16 §
Det överlåtande kreditinstitutets andels-

stämma beslutar om överlåtelse av affärs-
verksamhet. På sammankallande av andels-
stämman tillämpas 5 kap. 21 § i lagen om
andelslag och beslutet ska fattas med den
kvalificerade majoritet som avses i 29 §
1 mom. i det kapitlet.

Det överlåtande kreditinstitutets styrelse
ska göra upp en överlåtelseplan, på vilken
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21 kap. 3 § i lagen om andelslag tillämpas.
På överlåtelseplanen tillämpas dessutom 5 § i
den här lagen.

På överlåtelsen av kreditinstitutets affärs-
verksamhet tillämpas dessutom vad som i
4 kap. föreskrivs om verkställande av del-
ning. Det förfarande för hörande av borgenä-
rer som avses ovan i detta moment gäller
endast överlåtbara skulder.

På överlåtelse av ett kreditinstituts affärs-
verksamhet tillämpas 21 kap. 17 § 6 mom. i
lagen om andelslag och 12 § 3 mom. i den
här lagen.

Det överlåtande kreditinstitutets tillgångar,
skulder, avsättningar och reserver samt för-
bindelser övergår i enlighet med överlåtelse-
planen till det övertagande företaget när över-
låtelsen har registrerats.

En sådan medlem i det överlåtande kredit-
institutet som inte har biträtt beslutet om
överlåtelse av affärsverksamheten, har vid
överlåtelse av samtliga tillgångar och skulder
rätt att avgå ur kreditinstitutet så som före-
skrivs i 20 kap. 13 § i lagen om andelslag. En
medlem som avses i detta moment får rätt till
återbetalning av andelen då verkställandet av
överlåtelsen av affärsverksamheten har re-
gistrerats.

17 §
Om det överlåtande kreditinstitutets samt-

liga tillgångar, skulder och förbindelser samt
övriga rättigheter och förpliktelser till bokfö-
ringsvärdet överförs till ett kreditinstitut i
aktiebolagsform som bildas för att fortsätta
det överlåtande kreditinstitutets verksamhet
och om vederlaget består enbart av aktier i
det övertagande kreditinstitutet, ska 16 §
2—4 mom. inte tillämpas på överlåtelsen. På
kreditinstitut tillämpas inte 22 kap. i lagen
om andelslag.

Ett kreditinstitut som i enlighet med
1 mom. överlåter sin affärsverksamhet ska
samtidigt fatta beslut om att träda i likvida-
tion eller avstå från sin koncession.

Om andelsstämman på det sätt som avses i
denna paragraf beslutar om överlåtelse av
kreditinstitutets affärsverksamhet till ett kre-
ditinstitut i aktiebolagsform, ska andelsstäm-
man i enlighet med kreditinstitutslagen och
lagen om affärsbanker och andra kreditinsti-

tut i aktiebolagsform (1501/2001) godkänna
en bolagsordning för kreditinstitutet, om inte
annat föreskrivs nedan. Lagen om affärsban-
ker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
ska tillämpas på ett sådant kreditinstitut i
aktiebolagsform som avses i denna paragraf,
om inte annat föreskrivs i detta kapitel.

18 §
I bolagsordningen för ett i 17 § avsett kre-

ditinstitut som bildas för att fortsätta en an-
delsbanks verksamhet kan det tas in en be-
stämmelse om att kreditinstitutet är ett an-
delsbanksaktiebolag. Bolaget ska i sin firma
utöver den beteckning som anger bankens
sammanslutningsform använda ordet eller
sammansättningsleden ″andelsbank″.

Om den överlåtande andelsbanken är med-
lem i ett centralinstitut som avses i lagen om
en sammanslutning av inlåningsbanker
(599/2010), ska också andelsbanksaktiebola-
get ansluta sig som medlem till centralinstitu-
tet.

Ett andelsbanksaktiebolag kan ombildas
till affärsbank genom ändring av bolagsord-
ningen.

En andelsbank om har ombildats till ett
andelslag och överlåtit sin affärsverksamhet
till ett andelsbanksaktiebolag ska i syfte att
främja sina medlemmars ekonomi eller nä-
ringsverksamhet genom förmedling av an-
delsbanksaktiebolaget bedriva bankverksam-
het så att andelslagets medlemmar deltar i
andelslagets verksamhet genom att nyttja an-
delsbanksaktiebolagets tjänster. På andelsla-
gets beslut om avyttring av aktier som det har
tecknat ska 5 kap. 21 § och 29 § 2 mom. i
lagen om andelslag tillämpas.

6 kap.

Frivilligt avstående från koncession

19 §
Finansinspektionen kan i enlighet med

detta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut
återkalla dess koncession utan att kreditinsti-
tutet behöver försättas i likvidation.

Till ansökan ska fogas
1) en kopia av beslutet av kreditinstitutets
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andelsstämma om att kreditinstitutet har be-
slutat avstå från sin koncession,

2) en utredning om att kreditinstitutet inte
längre har insättningar och inte längre bedri-
ver någon annan verksamhet som enligt kre-
ditinstitutslagen eller lagen om investerings-
tjänster förutsätter tillstånd,

3) en revisors utlåtande om den utredning
som avses i 2 punkten,

4) registermyndighetens tillstånd att avstå
från koncessionen.

Ett kreditinstitut som på det sätt som avses
i 17 § 1 mom. överlåter hela sin affärsverk-
samhet behöver inte foga de utredningar till
ansökan som avses i 2 mom.

20 §
Beslut om att ett kreditinstitut avstår från

sin koncession ska fattas på det sätt som
föreskrivs i 5 kap. 21 § och 29 § 2 mom. i
lagen om andelslag.

21 §
Registermyndighetens tillstånd ska utver-

kas för avstående från koncession. På kon-
cessionen tillämpas 18 kap. 2—5 § i lagen
om andelslag och 13 § i den här lagen. En
sådan kallelse på borgenärerna som gäller
delning av ett kreditinstitut eller överlåtelse
av dess affärsverksamhet kan utfärdas samti-
digt som en kungörelse som gäller avstående
från koncessionen, om ansökningarna lämnas
in på samma gång.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf
ska inte tillämpas på ett kreditinstitut som har
överlåtit hela sin affärsverksamhet på det sätt
som avses i 17 § 1 mom.

22 §
Finansinspektionen ska göra registrerings-

anmälan om ett sådant beslut om återkallelse
av koncession som avses i 19 §. Återkallelsen
träder i kraft då beslutet har registrerats. Ett
beslut om återkallelse av ett sådant kreditin-
stituts koncession som avses i 19 § 3 mom.
får emellertid inte registreras om inte det
övertagande kreditinstitutets koncession re-
gistreras samtidigt.

7 kap.

Likvidation och konkurs

Bestämmelser om likvidation

23 §
På kreditinstituts likvidation tillämpas la-

gen om andelslag, om inte något annat före-
skrivs nedan i denna lag.

Registermyndigheten ska senast den dag
som avses i 23 kap. 5 § i lagen om andelslag
begära Finansinspektionens utlåtande om av-
registrering eller försättande i likvidation.

På upplösning av kreditinstitut tillämpas
inte 24 § i handelsregisterlagen (129/1979).

24 §
Ett kreditinstitut ska informera Finansin-

spektionen innan kreditinstitutet försätts i lik-
vidation genom ett beslut av andelsstämman.
Vad som ovan föreskrivs om andelsstäm-
mans beslut tillämpas på ett sådant enhälligt
beslut av alla medlemmar som avses i 5 kap.
1 § 2 mom. i lagen om andelslag.

25 §
Finansinspektionen ska samtidigt som den

beslutar om återkallelse av ett kreditinstituts
koncession försätta institutet i likvidation, om
inte annat följer av 6 kap. Likvidationen bör-
jar då Finansinspektionen har fattat beslutet
om återkallelse av koncessionen och om för-
sättandet i likvidation.

26 §
När Finansinspektionen beslutar om försät-

tande av ett kreditinstitut i likvidation ska den
samtidigt utse en eller flera likvidatorer. På
likvidatorerna tillämpas i övrigt 23 kap. 9 § i
lagen om andelslag. Också Finansinspektio-
nen kan ansöka om ett sådant förordnande
som avses i 23 kap. 9 § 3 mom. i lagen om
andelslag, utöver vad som föreskrivs i det
momentet.

Likvidatorerna ska göra sådan anmälan
som avses i 23 kap. 10 § i lagen om andelslag
till insättningsgarantifonden, säkerhetsfonden
och ersättningsfonden för investerarskydd,
om kreditinstitutet är medlem av fonden och,
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när anmälan inte är baserad på ett beslut som
avses i 25 § i denna lag, till Finansinspektio-
nen.

Likvidatorerna ska utan dröjsmål efter det
att Finansinspektionen har beslutat återkalla
koncessionen sammankalla kreditinstitutets
högsta beslutande organ för att besluta om
åtgärder med anledning av att kreditinstitutet
fusioneras med ett annat kreditinstitut, om
korrigering av koncessionsförutsättningarna i
något annat avseende eller om upplösning av
kreditinstitutet.

Likvidatorerna ska av Finansinspektionen
ansöka om återkallelse av koncessionen utan
dröjsmål efter det att koncessionsförutsätt-
ningarna har upphört eller då koncessionen
inte längre behövs för ett ändamålsenligt fort-
sättande av likvidationen.

Likvidatorerna ska för kännedom tillställa
Finansinspektionen slutredovisningen och
den anmälan som avses i 23 kap. 17 §
1 mom. i lagen om andelslag.

27 §
Registermyndigheten och Finansinspektio-

nen ska när de utser en likvidator ge denne ett
intyg över detta. Ett utdrag ur eller en kopia
av andelsstämmans protokoll utgör bevis på
att stämman har utsett en likvidator.

28 §
När borgenärerna vid ett kreditinstituts lik-

vidation underrättas om en kungörelse på
borgenärerna på det sätt som avses i 23 kap.
14 § i lagen om andelslag och i 4 § 3 mom. i
lagen om offentlig stämning (729/2003), ska
det i meddelandet dessutom nämnas

1) vad som i 38 § 2 mom. i denna lag
föreskrivs om en insättares skyldighet att an-
mäla sig hos banken,

2) om borgenärerna ska anmäla fordringar
med förmånsrätt eller fordringar som är säk-
rade i sakrätt.

Meddelandet ska lämnas på åtminstone
finska och svenska. Meddelandet ska på de
officiella språken i alla stater inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet (EES-
stat) vara rubricerat ″Anmodan att anmäla
fordran och att inkomma med synpunkter
angående en fordran — tidsfrister att beakta″.

Bestämmelser om konkurs

29 §
Ett kreditinstitut kan försättas i konkurs på

ansökan av kreditinstitutet eller dess borgenä-
rer, med iakttagande av vad som föreskrivs i
konkurslagen (120/2004) och nedan i detta
kapitel.

Ett kreditinstitut ska informera Finansin-
spektionen innan det lämnar in ansökan om
att dess egendom avträds till konkurs.

30 §
När en borgenär ansöker om att ett kredit-

institut ska försättas i konkurs ska domstolen
utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen
om ansökan. Domstolen ska skjuta upp be-
handlingen av ärendet med högst en månad,
om Finansinspektionen framställer en begä-
ran om detta inom en vecka efter att ha
mottagit det meddelande som avses i denna
paragraf.

En borgenär vars fordran ersätts till fullt
belopp uteslutande ur insättningsgarantifon-
den kan inte ansöka om att kreditinstitutet ska
försättas i konkurs på grund av en sådan
fordran.

31 §
I det meddelande som kreditinstitutet ska

sända till borgenärerna om bevakningen av
fordringar ska, utöver vad som annars före-
skrivs, dessutom nämnas

1) vad som i 32 § föreskrivs om en insät-
tares bevakningsskyldighet och vad som i
38 § 2 mom. föreskrivs om en insättares an-
mälan till banken, och

2) huruvida borgenärerna ska anmäla
fordringar med förmånsrätt eller fordringar
som är säkrade i sakrätt.

Det meddelande som kreditinstitutet ska
sända till borgenärerna om bevakningen av
fordringar eller framförande av synpunkter
ska vara avfattat på åtminstone finska och
svenska. Det meddelande som gäller bevak-
ningen av fordringar ska på de officiella språ-
ken i alla EES-stater vara rubricerat ″Anmo-
dan att anmäla fordran — tidsfrister att be-
akta″ och på motsvarande sätt det medde-
lande som gäller framförande av synpunkter
″Anmodan att inkomma med synpunkter an-
gående en fordran — tidsfrister att beakta″.
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32 §
Om en andelsbanks egendom har avträtts

till konkurs behöver insättarna inte anmäla
eller bevaka sina tillgodohavanden på inlå-
ningskonton, om inte annat följer av 38 §
2 mom. Vad som i denna paragraf föreskrivs
om insättare ska inte tillämpas på insättnings-
garantifonden då insättarnas rättigheter har
övergått till denna med stöd av 105 § 7 mom.
i kreditinstitutslagen.

Gemensamma bestämmelser om likvidation
och konkurs

33 §
Behöriga att besluta om försättande av ett

kreditinstitut i likvidation är andelsstämman,
registermyndigheten, Finansinspektionen och
en finsk domstol på det sätt som föreskrivs i
denna lag och i lagen om andelslag. Behörig
att besluta om försättande av ett kreditinstitut
i konkurs är en finsk domstol enligt vad som
särskilt föreskrivs om detta. Det förfarandet
gäller också ett kreditinstituts filialer i andra
EES-stater.

34 §
Om ett kreditinstitut har en filial i en annan

EES-stat och har trätt i likvidation eller för-
satts i konkurs ska likvidatorn eller boförval-
taren publicera ett utdrag av beslutet om lik-
vidationen eller konkursen i Europeiska unio-
nens officiella tidning och i två nationella
dagstidningar i varje i denna paragraf avsedd
EES-stat. Utdraget ska publiceras på åtmins-
tone finska och svenska.

35 §
Likvidatorn och, i fråga om konkurser, bo-

förvaltaren ska begära att inledandet av likvi-
dations- eller konkursförfarande registreras i
ett fastighetsregister, handelsregister eller nå-
got annat offentligt register som förs i en
annan EES-stat, om en registeranteckning om
inledande av likvidations- eller konkursförfa-
rande förutsätts i lagstiftningen i staten i
fråga.

36 §
En borgenär med boningsort, hemvist, he-

mort eller stadgeenlig hemort i en annan
EES-stat får anmäla eller bevaka sin fordran
eller inkomma med synpunkter angående
fordringar också på denna andra stats offici-
ella språk. I detta fall ska dock anmälan av
fordran, bevakningen av fordran eller framfö-
randet av synpunkter angående fordringar ha
rubriken ″Anmälan eller bevakning av for-
dran″ respektive ″Synpunkter angående ford-
ringar″ på finska eller svenska.

I fråga om ett kreditinstituts likvidation
och konkurs jämställs en offentlig myndighet
i en annan EES-stat med en i 1 mom. avsedd
borgenär.

37 §
Likvidatorn och, i fråga om konkurser, bo-

förvaltaren ska regelbundet informera borge-
närerna om hur likvidations- och konkursför-
farandet framskrider.

38 §
Ett kreditinstituts borgenärer är, om inte

något annat följer av avtalsvillkoren, skyldiga
att ta emot betalning också för skulder som
inte har förfallit till betalning, när kreditinsti-
tutet har försatts i likvidation eller konkurs.
En borgenär är i så fall berättigad till ersätt-
ning för skada som orsakas av att den avta-
lade räntan skiljer sig från en lägre marknads-
ränta. Vad som föreskrivs i detta moment
tillämpas inte på sådana obligationslån med
säkerhet som är sådana hypotekskrediter som
avses i 2 § 2 punkten i lagen om hypoteks-
banksverksamhet (688/2010).

Då en andelsbank har försatts i likvidation
eller konkurs, ska den genom en offentlig
kungörelse uppmana insättare som inte under
tio år före likvidationens eller konkursens
början har använt sitt konto i banken att inom
två år från utfärdandet av kungörelsen an-
mäla sig hos banken. Annars förlorar konto-
innehavaren sin talerätt mot kreditinstitutet.
Uppmaningen ska dessutom sändas till insät-
tarna per brev, under adresser som banken
känner till. Då iakttas på motsvarande sätt
vad som föreskrivs i 28 § 2 mom. och 31 §
2 mom.
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Bestämmelser som inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet iakttas i fråga om

tillämplig lag

39 §
På ett kreditinstituts likvidation och kon-

kurs samt på förfarandets rättsverkningar til-
lämpas finsk lag, om inte annat föreskrivs
nedan i detta kapitel.

40 §
Rättsverkningarna beträffande arbetsavtal

och anställningsförhållanden regleras uteslu-
tande av den lag i en EES-stat som tillämpas
på arbetsavtalet eller anställningsförhållandet
i fråga.

41 §
Rättsverkningarna beträffande avtal om

nyttjanderätt till eller överlåtelse av fast
egendom regleras uteslutande av lagen i den
EES-stat inom vars territorium den fasta
egendomen är belägen.

42 §
Rättsverkningarna på de av kreditinstitu-

tets rättigheter som gäller fast egendom, far-
tyg eller luftfartyg och som ska registreras i
ett offentligt register, regleras av lagen i den
EES-stat där registret förs.

43 §
De rättigheter som hänför sig till värdepap-

per eller derivatavtal och vars uppkomst eller
överföring förutsätter registrering på ett
konto, i ett register eller i ett system för
centraliserad förvaring, regleras av lagen i
den EES-stat där registret eller kontot hålls
eller där systemet för förvaring är beläget.

44 §
Rättsverkningarna av nettningsöverens-

kommelser regleras uteslutande av den lag
som är tillämplig på dessa avtal.

Rättsverkningarna av återköpsavtal regle-
ras uteslutande av den lag som är tillämplig
på dessa avtal, om inte annat följer av 43 §.

45 §
Rättsverkningarna av ett likvidations- eller

konkursförfarande på transaktioner som ut-
förs på en reglerad marknad regleras uteslu-

tande av den lag som tillämpas på transaktio-
ner som utförts på denna marknad, om inte
annat följer av 43 §.

46 §
Att likvidation eller konkurs inleds påver-

kar inte en borgenärs eller tredje mans sak-
rättsliga skydd när det gäller egendom som
tillhör kreditinstitutet och som vid den tid-
punkt då förfarandet inleds finns i en annan
EES-stat än Finland. Detsamma gäller rättig-
heter som grundar sig på ett äganderättsför-
behåll, om varan då åtgärden eller förfarandet
inleds finns i en annan EES-stat än Finland.

Att likvidation eller konkurs inleds påver-
kar inte en borgenärs rätt att kvitta en fordran
mot en fordran som kreditinstitutet har på
borgenären, om sådan kvittning är tillåten
enligt den lag som är tillämplig på kreditinsti-
tutets fordran.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. påverkar
inte åberopande av ogiltighet och hindrar inte
att en rättshandling återgår enligt finsk lag.

47 §
Om ett kreditinstitut, efter det att likvida-

tion eller konkurs har inletts, mot vederlag
företar en rättshandling som gäller fast egen-
dom, ett fartyg eller ett luftfartyg som är
registrerat i ett offentligt register eller sådana
värdepapper eller derivatavtal i fråga om
vilka rättigheterna registreras i ett register
eller på ett konto eller som placeras i ett
system för centraliserad förvaring, ska denna
rättshandlings giltighet regleras av lagen i
den EES-stat på vars territorium den fasta
egendomen är belägen eller där registret,
kontot eller systemet hålls.

48 §
Bestämmelserna i 39 § och 46 § 3 mom.

tilllämpas inte i fråga om ogiltighet eller åter-
gång av en rättshandling, om den som haft
vinning av en rättshandling som skadat bor-
genärerna visar att lagstiftningen i någon an-
nan EES-stat än Finland tillämpas på rätts-
handlingen och att denna lag i det aktuella
fallet inte ger någon möjlighet att föra talan
om handlingen.

49 §
Om det när likvidation eller konkurs inleds
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pågår en rättegång som gäller sådana till-
gångar eller rättigheter för ett kreditinstitut
som omfattas av förfarandet, regleras rätts-
verkningarna i fråga om rättegången uteslu-
tande av lagen i den EES-stat där rättegången
pågår.

8 kap.

Skadeståndsskyldighet

50 §
Bestämmelser om sådan skadeståndsskyl-

dighet för kreditinstituts medlemmar, för
medlemmarna av fullmäktige, förvaltningsrå-
det och styrelsen och för verkställande direk-
tören som grundar sig på överträdelse av
denna lag finns i kreditinstitutslagen. På
väckande av sådan skadeståndstalan för kre-
ditinstitutets räkning som baserar sig på den
skadeståndsskyldighet som avses ovan til-
lämpas 25 kap. 6—8 § i lagen om andelslag.
Bestämmelser om revisorers skadestånds-
skyldighet finns i revisionslagen (459/2007).
Bestämmelser om verksamhetsgranskares
skadeståndsskyldighet finns i lagen om an-
delslag.

Finansinspektionen har rätt att oberoende
av bestämmelserna i 25 kap. 6 och 7 § i lagen
om andelslag väcka skadeståndstalan för kre-
ditinstitutets räkning mot en person eller ett
företag som avses i 167 § i kreditinstitutsla-
gen, om inspektionen anser att insättarnas
eller placeringsandelsägarnas intresse kräver
det.

9 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
ser

51 §
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Genom denna lag upphävs lagen om an-

delsbanker och andra kreditinstitut i an-
delslagsform (1504/2001), nedan den gamla
lagen.

Oberoende av vad som sägs i denna lag
ska 3 § 2 mom. 3 punkten och 3 § 4 och 6
mom. i den gamla lagen, sådana de lyder i lag
124/2007, tilllämpas på den sammanslutning
av andelsbanker som inlett sin verksamhet
före den 1 juli 2010, trots att bestämmelserna
upphävts genom en lag (601/2010) om änd-
ring av den gamla lagen. Detsamma gäller för
59 § i den gamla lagen i fråga om samman-
slutningens medlemsandelsbanker.

52 §
Bestämmelserna i denna lag ska iakttas i

stället för lagstridiga bestämmelser i ett kre-
ditinstituts stadgar. En ändring av en lagstri-
dig stadga ska anmälas för registrering samti-
digt som en annan ändring av stadgarna an-
mäls för registrering, dock senast tre år efter
det att lagen har trätt i kraft.

Om finansministeriets tillstånd till nedsätt-
ning av en andelsbanks placeringsandelskapi-
tal eller till fusion har sökts före denna lags
ikraftträdande tillämpas den gamla lagen på
förfarandet.

Lagens 38 § 1 mom. tillämpas inte på skul-
der som har uppkommit före lagens ikraftträ-
dande.

Helsingfors den 14 juni 2013
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