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L a g

172/2014

om ändring av 14 § i handelsregisterlagen

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i handelsregisterlagen (129/1979) 14 § 3 mom., sådant det lyder i lag 352/2007, som

följer:

14 §
— — — — — — — — — — — — —

Registermyndigheten ska innan den god-
känner ett i lagen om placeringsfonder
(48/1999) avsett fondbolags och ett i 9 § i
den lagen avsett förvaringsinstituts bolag-
sordning och ändring av denna ge Finansin-
spektionen minst 30 dygn att uttala sig om
bolagsordningen eller ändringen. Register-
myndigheten ska innan stadgarna, bolagsord-
ningen eller stiftelsehandlingarna och änd-
ringar i dem godkänns när det gäller en AIF-
förvaltare som avses i lagen om förvaltare av
alternativa investeringsfonder (162/2014) och
ett förvaringsinstitut som avses i 14 kap. 1 § i
den lagen eller ett särskilt förvaringsinstitut
som avses i 14 kap. 3 § i den lagen ge
Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala
sig om stadgarna, bolagsordningen, stiftelse-
handlingarna eller ändringar i dem. Register-

myndigheten ska innan den godkänner ett i
lagen om fastighetsfonder (1173/1997) av-
sett, för en fastighetsfond bildat aktiebolags
bolagsordning, ett kommanditbolags bolags-
avtal eller en ändring av dessa ge Finansin-
spektionen minst 30 dygn att uttala sig om
bolagsordningen, bolagsavtalet eller änd-
ringen. Om en ändring av bolagsavtalet för
ett kommanditbolag som bedriver fastighets-
fondsverksamhet gäller endast utbyte av en
tyst bolagsman eller ändring av ett namn eller
en insats och om kommanditbolaget endast
har sådana tysta bolagsmän på vilkas andelar
enligt bolagsavtalet ska tillämpas värdepap-
persmarknadslagen (746/2012), ska register-
myndigheten inte ge Finansinspektionen till-
fälle att ge ett utlåtande.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.
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