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om ändring av 18 kap. i aktiebolagslagen

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 18 kap. 4 § 1 mom., 5 § 1 och 2 mom., 7 § 1 mom. och

10 § 1 mom., av dem 5 § 1 mom. och 10 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1752/2009, samt
fogas till 18 kap. 4 § ett nytt 4 mom. som följer:

18 kap.

Inlösen av minoritetsaktier

4 §

Inledande av förfarandet

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. Beslut om val av skilje-
män får inte överklagas genom separata be-
svär.
— — — — — — — — — — — — —

En majoritetsaktieägare som avstår från sitt
lösningsanspråk efter ansökan om val av skil-
jemän och före inledandet av skiljeförfaran-
det ska betala ersättning med ränta för de

kostnader som den gode mannen och minori-
tetsaktieägaren har haft för valet av skilje-
man.

5 §

God man

Centralhandelskammarens inlösnings-
nämnd ska efter att ha fått en sådan ansökan
som avses i 4 § 1 mom. hos domstolen
ansöka om förordnande av en god man för
bevakning av minoritetsaktieägarnas intres-
sen vid skiljeförfarandet, om inte samtliga
parter har meddelat att de anser att en god
man inte behövs eller om inte förordnande av
en god man ska anses obefogat med beak-
tande av minoritetsaktieägarnas rättsskydd
och förutsättningarna för en rättvis rättegång
samt av storleken på minoritetsaktieägarnas
sammantagna fördel och andra omständighe-
ter. Behörig i ärendet är tingsrätten på bola-
gets hemort. Ansökan kan avgöras utan att
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minoritetsaktieägarna hörs. Förordnande av
en god man och ett beslut om att inte ansöka
om förordnande av en god man ska antecknas
i handelsregistret. Inlösningsnämndens beslut
om att inte ansöka om förordnande av en god
man får inte överklagas genom separata be-
svär.

Den gode mannen kan på minoritetsaktieä-
garnas vägnar ta emot en delgivning enligt
4 § 2 mom. Inlösaren ska då utan dröjsmål
sända minoritetsaktieägarna ett meddelande
om ansökans huvudsakliga innehåll och den
gode mannens kontaktuppgifter på det sätt
som i bolagsordningen föreskrivs om stäm-
mokallelse och dessutom skriftligen sända
meddelandet till de minoritetsaktieägare vars
namn och adress är kända för bolaget. Inlösa-
ren ska också utan dröjsmål publicera medde-
landet i den officiella tidningen.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Bestämmande av lösenbelopp

Lösenbeloppet för en aktie ska bestämmas
enligt dess gängse pris före inledandet av
skiljeförfarandet. När tre veckor förflutit från
det att ansökan om förordnande av skiljemän
gjordes ska på lösenbeloppet betalas en årlig
ränta som svarar mot den i 12 § i räntelagen

avsedda referensränta som gäller vid tidpunk-
ten i fråga.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Överklagande

En part eller en god man som är missnöjd
med en skiljedom får överklaga den genom
besvär hos Helsingfors tingsrätt. Tingsrätten
ska när den behandlar besvären iaktta vad
som i 8 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om
behandling av ansökningsärenden. Besvärs-
skriften med en kopia av skiljedomen ska ges
in till tingsrätten senast 60 dagar efter regist-
reringen av skiljedomen. Om en god man på
det sätt som avses i 21 kap. 4 eller 5 § i
rättegångsbalken uppsåtligen eller av oakt-
samhet orsakar inlösaren sådana rättegångs-
kostnader som avses i nämnda kapitel, kan
den gode mannen åläggas att ersätta kostna-
derna i fråga. Den gode mannen ska ges
möjlighet att bli hörd innan han eller hon kan
åläggas att ersätta inlösarens rättegångskost-
nader.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 25 oktober 2013
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