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L a g
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om ändring av företagsinteckningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i företagsinteckningslagen (634/1984) 11 § 1 mom., 21 a § 1 mom. och 27 § 2 mom.,

sådana de lyder i lag 631/2006, som följer:

11 §

Förändringar som gäller näringsidkare

En ändring av en näringsidkares samman-
slutningsform eller fortsättande av verksam-
heten som enskild näringsidkare i enlighet
med 19 kap. 4 § 3 mom. i aktiebolagslagen
(624/2006) eller 22 kap. 1 § 3 mom. i lagen
om andelslag (421/2013) inverkar inte på fö-
retagsinteckningens giltighet eller på den för-
månsrätt inteckningen medför, om ändringen
antecknas i handelsregistret på grundval av
en ändringsanmälan enligt 11 § i företags-
och organisationsdatalagen (244/2001) och
om ingen företagsinteckning har fastställts i
den näringsidkares egendom som fortsätter
aktiebolagets eller andelslagets verksamhet.
Detsamma gäller överlåtelse av en enskild
näringsidkares näringsverksamhet och all
egendom som ingår i den till en annan nä-
ringsidkare, ett öppet bolag eller kommandit-
bolag, om ingen företagsinteckning har fast-
ställts i förvärvarens egendom och förvärva-
ren meddelar registermyndigheten att han el-
ler hon kommer att fortsätta överlåtarens nä-
ringsverksamhet. Anmälan om detta ska gö-
ras inom tre månader från överlåtelsen.
— — — — — — — — — — — — —

21 a §

Delning av inteckning

Företagsinteckningar, som omfattar ett i
aktiebolagslagen avsett ursprungligt aktiebo-
lags hela lösa egendom som hör till närings-
verksamhet eller som fastställts i en bestämd
del av bolaget eller i lös egendom som hör till
näringsverksamhet som bedrivs inom ett be-
stämt område, kan på ansökan av det ur-
sprungliga bolaget helt eller delvis delas mel-
lan de övertagande aktiebolagen enligt avtal
mellan bolaget och inteckningshavarna. Det-
samma gäller delning av företagsinteckning
som fastställts i ett i lagen om andelslag
avsett ursprungligt andelslags egendom.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Avförande av företagsinteckning ur registret

— — — — — — — — — — — — —
Registermyndigheten kan avföra en före-

tagsinteckning ur registret, om anteckning-
arna om den näringsidkare i vars egendom
företagsinteckningen har fastställts avförs ur
handelsregistret på det sätt som avses i 24 § i
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handelsregisterlagen (129/1979). En företags-
inteckning som har fastställts i ett aktiebolags
eller andelslags egendom kan avföras sedan
tio år förflutit från det att bolaget eller an-
delslaget har avregistrerats på basis av
20 kap. 2 § i aktiebolagslagen eller 23 kap.
2 § i lagen om andelslag. Innan inteckningen

av den orsak som avses i detta moment av-
förs ur registret ska registermyndigheten be-
reda kända inteckningshavare tillfälle att bli
hörda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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