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Lag
om ändring av lagen om företagssanering
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om företagssanering (47/1993) 81 §, sådan den lyder i lag 247/2007,
samt
fogas till 66 § ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 81 a § som följer:
66 §
Inverkan av konkurs på saneringsprogrammet
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Om ett beslut om att försätta gäldenären i konkurs upphävs eller konkursen läggs ned,
ska det program som förfallit fortsätta gälla, och villkoren i programmet ska iakttas som
om gäldenären inte hade försatts i konkurs.
81 §
Delgivningssätt
Domstolen kan sända delgivningar enligt denna lag med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod eller per post, om inte delgivningen behöver ske mot delgivningskvitto
eller mottagningsbevis eller på något annat bevisligt delgivningssätt som föreskrivs för
tvistemål.
Utredaren kan sända sådana meddelanden, kallelser och andra delgivningar samt handlingar som avses i denna lag på ändamålsenligt sätt
1) med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod eller per post till den adress som
borgenären eller gäldenären har uppgett eller till en postadress som förts in i befolkningsdatasystemet eller handelsregistret,
2) genom att föra in dem i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden, förutsatt att mottagaren har beviljats tillgång till systemet,
3) genom att föra in dem i något annat elektroniskt system som mottagaren har tillgång
till och vars användning mottagaren godkänt,
4) per telefon, om inte ett skriftligt förfarande behövs på grund av sakens natur.
Om utredaren sänder delgivningen på det sätt som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, ska
utredaren med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod underrätta mottagaren av delgivningen, på den adress denne uppgett, om att handlingen har förts in i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden eller i något annat elektroniskt system, om inte något annat har överenskommits med mottagaren.
Borgenärerna och gäldenären kan lämna utredaren de yttranden, bemötanden och meddelanden som avses i denna lag genom att föra in dem i ärendehanteringssystemet för kon-
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kurs- och företagssaneringsärenden eller genom att sända dem till utredaren med hjälp av
en elektronisk dataöverföringsmetod eller per post.
Slutredogörelsen kan sändas till en borgenär med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod eller per post på den adress denne uppgett vid saneringsförfarandet eller för
övervakaren eller gäldenären senare efter att saneringsprogrammet fastställts.
81 a §
Ankomsttidpunkten för ett meddelande som har skickats med användning av en elektronisk
dataöverföringsmetod
Handlingar som förts in i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden och meddelanden som har sänts med användning av en elektronisk dataöverföringsmetod anses ha anlänt till mottagaren inom utsatt tid, om de har anlänt så som det föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).
————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
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