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L a g

967/2013

om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Bolagets syfte

Bolagets syfte är att utveckla kapitalplace-
ringsmarknaden genom att avhjälpa brister
som förekommer i utbudet av finansiering för
företagens tidiga fas.

2 §

Uppgifter

Bolaget har till uppgift att främja företa-
gens affärsverksamhet i tidig fas genom att
inrätta nya fonder, göra placeringar i fonder i
form av eget och främmande kapital och
bevilja borgen för privata placerare i kapital-
fonder.

3 §

Organisering

Bolaget är helägt av staten och det hör till
arbets- och näringsministeriets förvaltnings-
område.

Innovationsfinansieringsverket Tekes sva-
rar för ägarstyrningen av bolaget på det sätt

som föreskrivs i lagen om statens bolagsinne-
hav och ägarstyrning (1368/2007).

4 §

Ekonomiska verksamhetsprinciper

Bolaget drivs utan vinstsyfte.
Bolaget kan inom ramen för bestämmel-

serna och föreskrifterna om statligt stöd i sina
fondplaceringar ta en större risk eller nöja sig
med en mindre avkastning än privata place-
rare.

Statsrådet kan på villkor det bestämmer ge
en förbindelse om att staten ersätter bolaget
för de förluster som eventuellt orsakas av den
verksamhet som avses i 2 §.

5 §

Förhållande till allmänna förvaltningslagar

I bolagets beslutsfattande som gäller kapi-
talplaceringar och borgen och i beredningen
av dem tillämpas förvaltningslagen
(434/2003), språklagen (423/2003), lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), lagen om elektronisk kommunika-
tion i myndigheternas verksamhet (13/2003)
och samiska språklagen (1086/2003).
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6 §

Ansvarsfrågor

På bolagets personal och organ tillämpas
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar när de handlägger ärenden enligt denna
lag. Bestämmelser om skadestånd finns i ska-
deståndslagen (412/1974).

7 §

Närmare bestämmelser

Mer detaljerade bestämmelser om innehål-

let i ordningen för statligt stöd, inriktningen
av bolagets tillgångar i stödordningen och
dess övriga användningsvillkor och eventu-
ella förfaranden får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

8 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt
som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
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