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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 3 a kap. 3 och 4 §§ lagen om aktiebolag 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Till lagen om aktiebolag fogades i samband 
med lagstiftningen om värdeandelssystemet ett 
3 a kapitel i vilket det stadgas om de aktier 
som hör till värdeandelssystemet. Här stadgas 
bl.a. att det vid övergången till värdeandelssy
stemet skall göras upp en särskild förteckning i 
vilken införs de aktieägare vilkas aktiebrev inte 
senast på anmälningsdagen har omvandlats till 
värdeandelar. I denna proposition föreslås att 
man frångår den absoluta skyldigheten att göra 
upp en förteckning i det fall att omvandlingen 

kan ske på något annat betryggande sätt som 
godkänts av värdeandelsföreningen. Därtill 
föreslås att i lagen intas ett stadgande enligt 
vilket en aktieägare som önskar delta i bolags
stämman på grundvalen av en tidigare anteck
ning i aktieboken, om bolaget så kräver, skall 
lägga fram en utredning över att hans ägande
rätt inte har noterats i ett värdeandelsregister. 

Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläget och orsakerna till 
ändringen 

1.1. N uläget 

De lagar som gäller värdeandelssystemet, 
dvs. lagen om värdeandelssystemet, lagen om 
värdeandelskonton samt 12 lagar i samband 
med dem (826-839/91), stiftades år 1991 och 
de trädde i kraft genom lagen om införande av 
lagen om värdeandelssystemet samt den lag
stiftning som har samband med den (1069/91) 
vid ingången av augusti samma år. Enligt 
lagarna är det möjligt att övergå till ett system 
där värdepapperen ersätts med noteringar på 
värdeandelskonton. Till lagen om aktiebolag 
fogades ett nytt 3 a kap. om aktier som hör till 
värdeandelssystemet. I kapitlet stadgas bl.a. om 
hur beslut om övergång till värdeandelssyste
met skall fattas i bolagen och hur aktieägarna 
skall underrättas om övergången. I kapitlet 
finns dessutom stadganden om den av bolaget 
fastställda tid inom vilket bolagets aktieägare 
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och alla som har av bolagets aktier i pant skall 
lämna aktiebreven till det värdeandelsregister 
de valt för notering av sina rättigheter. Efter 
den av bolaget bestämda sista dagen eller 
anmälningsdagen krävs det för att man skall 
kunna lyfta dividender och delta i aktieteck
ning att aktierna är noterade i ett värdeandels
register. Efter övergången till värdeandelssyste
met för bolaget inte längre någon aktiebok och 
aktierna numreras inte, utan över äganderätten 
upprätthålls vid aktiecentralregistret en aktieä
garförteckning med hjälp av automatisk data
behandling. Efter anmälningsdagen förlorar 
aktiebrevet sin karaktär av värdepapper. 

Enligt 3 a kap. 3 § lagen om aktiebolag skall 
för de aktieägare som inte har lämnat sina 
aktiebrev till värdeandelsregistret för notering 
av äganderätten på anmälningsdagen öppnas 
ett gemensamt värdeandelskonto i aktiecentral
registrets värdeandelsregister. Som kontoinne
havare antecknas bolaget för de oanmälda 
aktieägarnas räkning. Till en aktieägare som 
först efter anmälningsdagen lämnar in sina 
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aktiebrev för notering av äganderätten överförs 
från det gemensamma kontot så många aktier 
som hans aktiebrev utvisar till hans värdean
delskonto. Aktierna på det gemensamma kon
tot och de aktier som noterats på de olika 
värdeandelskontona utgör därmed alltid bola
gets hela aktiestock. I samma paragrafs 2 mom. 
stadgas att det är aktiecentralregistrets uppgift 
att göra upp en särskild förteckning i vilken 
införs de aktieägare enligt aktieboken vilkas 
aktiebrev inte senast på anmälningsdagen har 
lämnats till ett värdeandelsregister för notering 
av äganderätten. Vidare krävs i lagen att 
numren på aktiebreven eller aktierna för de 
aktier som har noterats på kontot skall kunna 
klarläggas. Syftet med detta stadgande är att 
övergången från aktiebrev till värdeandelar 
skall ske så att man jämför bolagens aktieböck
er med de aktiebrev som har lämnats till 
värdeandelsregistren för omvandling till vär
deandelar. Genom att stryka de aktiebrev som 
omvandlats till värdeandelar ur aktieböckerna 
kan man göra upp den i lagrummet nämnda 
förteckningen över sådana aktieägare som före 
anmälningsdagen har varit antecknade i aktie
boken men som inte har låtit notera sin 
äganderätt i värdeandelssystemet. Genom den
na åtgärd har man önskat göra övergången 
säkrare. Vidare har förteckningen ansetts vara 
till nytta i det fall att en aktieägare som inte 
har öppnat ett värdeandelskonto önskar ut
nyttja de rättigheter han i egenskap av aktie
ägare fortfarande har enligt lagen, som t.ex. 
rätten att delta i bolagsstämman. 

För värdeandelssystemets gemensamma 
funktioner finns det en värdeandelsförening 
som är ett offentligrättsligt koordinerande sam
fund. Medlemmar i föreningen är aktiecentral
registret samt de som för värdeandelsregister. 
Aktiecentralregistret för sin del är ett andelslag 
vars medlemmar är de som emitterat värdepap
per på villkor av eget kapital, bl.a. alla börs
bolag. Det är meningen att börsbolagen skall 
gå över till värdeandelssystemet i en bestämd 
ordning så att övergången för de första bola
gens del sker 1992 och alla börsbolag är med i 
systemet inom fyra år. Enligt en preliminär 
uppskattning kommer värdeandelsregistren vid 
övergången att ta emot ca 30 miljoner aktie
brev. 

1.2. Orsakerna till ändringen 

Inom värdeandelsföreningen har man utrett 

de olika möjligheterna att sköta omvandlingen 
av aktiebrev till värdeandelar på ett så smidigt 
och tryggt sätt som möjligt. Det har framförts 
att omvandlingen borde kunna ske på samma 
sätt som har använts då ett bolag har bytt ut 
sina aktiebrev. Då har man inte utnyttjat 
bolagets tidigare aktiebok eller aktieägarför
teckning, utan man har använt ett för utbytet 
skapat särskilt system, ett så kallat utbytesre
gister. I utbytesregistret har varje utbytespost 
fått ett kontrollnummer. De nya aktiebreven 
har skrivits ut enligt utbytesregistret. De aktie
brev som vid utbytet har utgjort en enda post 
har ersatts med nya aktiebrev som i fråga om 
antalet aktier har motsvarat de inlämnade 
gamla aktierna. Det nya aktiebrevet har alltid 
ställts ut på den ägare som lämnat in aktiebre
ven för utbyte, oberoende av vem som i 
aktieboken är antecknad som tidigare ägare. 
Om ett aktiebrev har haft en annan ägare än 
den som finns antecknad på aktiebrevet och i 
aktieboken har den nya ägarens förvärv sam
tidigt kontrollerats. De nya aktieböckerna och 
aktieägarförteckningarna har gjorts upp enligt 
de uppgifter om innehavet som inkommit på 
detta sätt. Uppgifterna om aktieinnehavet har 
inte jämförts med aktieboken och aktieägarför
teckningen rörande läget före utbytet av aktie
breven, och i dessa har inte heller antecknats 
vilka aktiebrev som har lämnats in för utbyte. 
I eventuella oklara fall har man kunnat spåra 
de aktier som lämnats in för utbyte via 
utbytesregistret. 

Det ovan beskrivna systemet för utbyte av 
aktiebrev har inte visat sig innebära några 
olägenheter. 

Den i 3 a kap. 3 § lagen om aktiebolag 
avsedda förteckningen över de aktieägare som 
inte har omvandlat sina aktiebrev till värdean
delar kan göras upp endast om uppgifter om 
aktien eller aktiebrevet för varje aktiebrev som 
lämnats in för omvandling förmedlas till ett 
register, med stöd av vilket man i den tidigare 
aktieboken kan göra en anteckning om om
vandlingen. Datatekniskt har detta visa sig 
vara problematiskt. Aktiebreven följer inte 
någon viss standard. På olika bolags aktiebrev 
finns olika anteckningar. Aktiebreven kan i 
allmänhet inte heller läsas med optisk utrust
ning. En registrering i ett särskilt register kan 
inte göras samtidigt som aktiebreven omvand
las till värdeandelar, eftersom inmatningen av 
numren innebär ett betydande extra arbetsske
de. Detta kunde fördröja kundens möjligheter 
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att få sin äganderätt noterad i registret. Om 
registreringen därför sker först efter omvand
lingen går en av fördelarna med att uppgifterna 
jämförs förlorad, nämligen den att man ome
delbart kan hitta eventuella dubletter eller 
förfalskningar. Eftersom man vid omvandling
en därtill måste registrera uppgifter om om
vandlingstransaktionen, också om modellen 
med registrering av numren används, måste 
uppgifterna från aktiebreven kombineras med 
utbytesregistret. För varje aktiebrev som om
vandlas till värdeandelar måste man då mata in 
en betydande mängd data. Eftersom en del av 
dessa uppgifter måste produceras manuellt blir 
felmöjligheterna stora. 

De instanser som förbereder övergången till 
värdeandelssystemet, dvs. de som kommer att 
föra värdeandelsregistren, de bolag som över
går till värdeandelssystemet, aktiecentralregi
stret samt värdeandelsföreningen, har beräknat 
att en registrering av numren på det sätt som 
förutsätts i lagen skulle öka bolagens kostnader 
på grund av övergången med uppskattningsvis 
50-70 miljoner mark. Samtidigt har man 
ansett att de säkerhetsaspekter lagrummet har 
varit avsett att tillgodose i tillräcklig grad kan 
beaktas på det alternativa kostnadsbesparande 
sättet, utan att aktiebrevens nummer registre
ras. Därför har värdeandelsföreningen tagit 
initiativ till en ändring av lagen så att man inte 
behöver göra upp en förteckning över ägarna 
till de aktiebrev som inte lämnats in för 
omvandling till värdeandelar, om omvandling
en sker med utnyttjande av ett utbytesregister. 

1.3. Det planerade omvandlingssystemet 

Då riksdagen godkände lagstiftningen om 
värdeandelssystemet förutsatte den att värdean
delsregistren skall kunna föras utan att kon
kurrensneutraliteten kränks. Då man planerat 
övergången från systemet med aktiebrev till 
värdeandelssystemet har man fäst särskild vikt 
vid detta uttalande. Varje aktieägare måste då 
han omvandlar sina aktiebrev till värdeandelar 
välja i vilket register hans äganderätt skall 
noteras. Därför är det av största vikt att alla 
som för värdeandelsregister har en möjlighet 
att erbjuda sina tjänster åt sina nuvarande 
kunder och att konkurrera om nya kunder. 
Likaså är det viktigt att en aktieägare som inte 
vill utnyttja ett så kallat kommersiellt registers 

tjänster erbjuds ett tillräckligt vidsträckt nät
verk genom vilket han kan anmäla sitt aktiein
nehav för notering i värdeandelsregistret vid 
aktiecentralregistret, där basservicen är avgifts
fri. 

Vid de förhandlingar som förts på åtgärd av 
värdeandelsföreningen har alla parter nått sam
förstånd om hur omvandlingen skall skötas i 
praktiken. Enligt verksamhetsmodellen kan 
alla de värdeandelsregister i vilka ett aktiein
nehav kan noteras ta emot aktiebrev för 
omvandling till värdeandelar. Varje bolag som 
går över till värdeandelssystemet får välja en 
huvudorganisatör för omvandlingen, och den
na har huvudansvaret för ordnandet av denna. 
Huvudorganisatören för sin del står i avtals
förhållande inte bara till bolaget utan också till 
de värdeandelsregister som är med om att 
notera omvandlingen av aktiebrev till värdean
delar. De värdeandelsregister som inte är en del 
av omvandlingssystemet sköter sina noteringar 
via de värdeandelsregister som hör till system
et. Genom avtal säkerställer man att omvand
lingsorganisationen är tillräckligt omfattande 
för att omvandlingen skall kunna skötas frik
tionsfritt och att huvudorganisatören och de 
andra värdeandelsregister som sköter omvand
lingsåtgärderna inte har någon konkurrensför
del i jämförelse med de andra registren. Det 
värdeandelsregister i vilket aktieinnehavet note
ras är skyldigt både att kontrollera utredningen 
om förvärvet och att inhämta uppgifter om 
ägaren i samband med omvandlingen. Sålunda 
omfattar omvandlingssystemet endast själva 
omvandlingstransaktionen: omvandlingen av 
det antal aktier som de inlämnade aktiebreven 
utvisar till värdeandelar. För att uppgifter om 
de olika värdeandelsregistrens kunder inte skall 
förmedlas till de konkurrerande register som 
sköter omvandlingen, förmedlas uppgifterna 
om ägaren inte till omvandlingsstället De olika 
kundernas aktieposter identifieras genom kod
er. 

Enligt den ovan beskrivna utbytesmodellen 
noteras äganderätten och kontrolleras aktiebre
ven utan att uppgifterna jämförs med aktiebo
ken eller aktieägarförteckningen. Omvandling
en av aktiebreven till värdeandelar går lättare 
om aktieägaren finns antecknad i aktieboken 
och detta nämns på aktiebrevet. Då krävs 
nämligen ingen annan utredning över ägande
rätten. Till grund för registreringen ligger inte 
heller i detta fall aktieboken eller aktieägarför
teckningen. 
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1.4. Jämförelse av övergångssystemen 

Om omvandlingen utförs så att man utnytt
jar aktieböckerna, uppstår som en biprodukt 
den i lagen förutsatta förteckningen över de i 
aktieboken antecknade aktieägare som inte på 
anmälningsdagen har omvandlat sina aktiebrev 
till värdeandelar. Enligt den ovan beskrivna 
utbytesmodellen krävs det ett särskilt arbets
skede för att få fram förteckningen. Därför 
granskas nedan frågan om vilka fördelar en 
jämförelse av aktiebrevens nummer med aktie
boken kan ge och hur samma syften kunde 
uppnås på annat sätt. 

Ett syfte med jämförelsen har varit att 
förhindra missbruk i registreringsskedeL A v
sikten har varit att systemet i realtid skall 
producera uppgifter om det aktiebrev som 
lämnas in för utbyte redan en gång tidigare har 
utnyttjats för att registrera äganderätten. Man 
har konstaterat att en jämförelse i realtid inte 
är möjlig med nuvarande teknik utan oskäliga 
engångsinvesteringar. Jämförelsen skulle därför 
ske i efterhand, vilket innebär att alla fördelar 
av en jämförelse inte kan uppnås. Fördelen blir 
närmast att dubletter och eventuella förfalsk
ningar kan identifieras snabbare. Genom sys
temet avslöjas också de fall då aktiebrevens 
eller aktiernas nummer av tekniska eller andra 
orsaker inte motsvarar aktiebokens nummer. 
Denna omständighet saknar dock betydelse i 
övergångsskedet. Då man gör upp förteckning
en observeras också eventuella dödade aktie
brev som fortfarande är i omlopp. Antalet 
dödade aktiebrev är dock mycket litet, och de 
kan på annat sätt identifieras vid omvandling
en. Bolagen har uppgifter om numren på de 
dödade aktiebreven. 

Vid värdeandelsföreningen har man utveck
lat säkerhetssystem med hjälp av vilka förfalsk
ningar snabbt kan observeras. Man har bl.a. 
för avsikt att jämföra en del av aktiebreven 
med anteckningarna i aktieboken enligt ett 
visst system. Beredskapen att vid behov jäm
föra varje aktiebrev med anteckningarna i 
aktieboken måste finnas då omvandlingen in
leds. 

Ett annat syfte har varit att skapa en 
förteckning över de aktieägare som har möjlig
het att i bolaget utnyttja sina rättigheter trots 
att aktierna inte har lämnats till ett värdean
delsregister för notering av äganderätten. Så
som ovan konstaterats, förlorar en aktieägare 
inte sina rättigheter i bolaget även om han 

försummar att notera sin äganderätt i värdean
delsregistret. Enligt 3 a kap. 4 § lagen om 
aktiebolag kan han dock inte utnyttja sina 
ekonomiska rättigheter, såsom rätten till divi
dend eller rätten att teckna aktier, innan 
noteringen gjorts. Av de rättigheter som grun
dar sig på den gamla aktieboken är rätten att 
delta i bolagsstämman viktigast. Det är inte 
ändamålsenligt att göra upp en förteckning 
bara för att säkerställa rösträtten för de aktie
ägare som försummat att anmäla sig, om man 
på annat sätt kan trygga dessa aktieägares 
möjlighet att utöva sin förvaltningsbefogenhet. 
Därför föreslås här ett förfarande enligt vilket 
en aktieägare som finns antecknad i den 
tidigare aktieboken kan delta i bolagsstämman, 
om han kan visa att aktiebreven inte har 
omvandlats till värdeandelar. Samtidigt kan 
man förhindra att rösträtten på felaktiga grun
der utnyttjas av tidigare aktieägare i de fall då 
förvärvaren inte har anmält sitt innehav för 
registrering. 

Ett tredje syfte med förteckningen var att 
kontrollera hur många aktier som ännu var i 
omlopp, genom att man för varje omvandling 
till en värdeandel skulle göra en motsvarande 
anteckning i förteckningen över aktiebrevs
stocken. Denna kontrollåtgärd är möjlig i ett 
system som individualiserar aktiebreven och 
motsvarande övervakning kan inte fortgå i 
värdeandelssystemet. Däremot strävar man ge
nom det av värdeandelsföreningen planerade 
saldouppföljningssystemet för emissionskontot 
med vidhängande planer för lokalisering och 
korrigering av fel att avhjälpa problemen i 
samband med detta. En av kärnpunkterna i det 
planerade systemet är att omvandlingen av 
aktiebreven till värdeandelar inte skall fördrö
jas eller förhindras för någon enda aktieägare 
på grund av registrerings- eller andra fel. 

2. Ärendets beredning 

Propositionen grundar sig på ett initiativ 
från värdeandelsföreningen. Den har beretts 
som tjänstearbete vid justitieministeriet i sam
arbete med finansministeriet. Under bered
ningen har man hört företrädare för bankin
spektionen, värdeandelsföreningen samt aktie
centralregistret. 

3. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Propositionen har inga statsekonomiska 



1992 rd - RP 33 5 

verkningar. Det föreslagna alternativa systemet 
beräknas sänka kostnaderna vid överföringen 
av börsbolagens och avtalsmarknadsbolagens 
aktier till värdeandelssystemet med mer än 50 
miljoner mark. Både de direkta och de indirek
ta kostnadsinbesparingarna kommer närmast 
de aktiebolag till godo som övergår till vär
deandelssystemet och därmed också indirekt 
deras aktieägare till godo. 

4. Övriga omständigheter som in
verkat på propositionens inne
håll 

Värdeandelsföreningens styrelse har i januari 
1992 godkänt de principer som skall tillämpas 
då den ovan förklarade omvandlingsmodellen 
används, varvid aktiebrevens nummer inte re
gistreras. Principerna ingår delvis i de standar
davtal som fastställer förfaringssättet och par-

temas ställning vid omvandlingen. Alla de 
juridiska personer som ämnar börja föra vär
deandelsregister har kommit överens om att 
underteckna avtal i enlighet med avtalsutkas
ten. Genom detta täckande avtalsarrangemang 
har man säkerställt konkurrensneutraliteten 
mellan registren för den tid som omvandlingen 
pågår. Värdeandelsföreningens styrelse har vi
dare i mars 1992 fastställt anvisningar som 
gäller beredskap inför eventuella felsituationer i 
samband med omvandlingen av aktiebrev till 
värdeandelar. Anvisningarna gäller bl.a. åtgär
der i fall av förfalskningar, dödade aktiebrev, 
dubletter samt olika slag av felregistreringar 
och tekniska fel. Det system som skapats 
genom avtalen och anvisningarna garanterar 
att övergången till värdeandelssystemet kan ske 
på ett betryggande sätt utan att numren på alla 
aktiebrev registreras. Omvandlingssystemet 
grundar sig på praxis vid utbyte av aktiebrev i 
det pappersbaserade systemet. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslaget 

3 a kap. Aktier som hör till värdeandels
systemet 

3 §. Till paragrafens 2 mom. föreslås fogat 
ett stadgande om att en förteckning över de 
aktieägare som inte senast på anmälningsdagen 
har lämnat in sina aktiebrev för notering av 
äganderätten i ett värdeandelsregister inte be
höver göras upp, om övergången sker på ett av 
värdeandelsföreningen godkänt sätt som tryg
gar aktieägarnas rättigheter. En ytterligare för
utsättning är att aktiebreven förses med en 
anteckning med hjälp av vilken sambandet 
mellan varje aktiebrev och noteringen av 
äganderätten kan utredas. Genom denna an
teckning vill man säkerställa att man också vid 
eventuella efterkontroller efter omvandlingen 
vid behov kan identifiera inte bara det vär
deandelsregister och det konto på vilket akti
erna har noterats, utan också de utredningar 
som framlagts till grund för noteringen. Änd
ringen gör det möjligt att tillämpa ett alter
nativt övergångssystem. Det för närvarande i 
lagen ingående systemet, som grundar sig på en 

registrering av numren, kommer således att 
kunna användas också i fortsättningen och det 
är användbart bl.a. i bolag som har ett relativt 
litet antal aktiebrev i omlopp. 

I det föreslagna stadgandet förutsätts att 
värdeandelsföreningen skall godkänna det sätt 
på vilket aktierna överförs till värdeandelssys
temet utan att aktiebrevens nummer registre
ras. Avsikten är att de instanser som deltar i 
överföringen skall komma överens om vilka 
principer som skall iakttas, så att föreningen 
sedan kan godkänna dem. F öreningen kan ge 
sitt godkännande endast om systemet tryggar 
aktieägarnas rättigheter och inte äventyrar vär
deandelssystemets möjligheter att fungera till
förlitligt. Denna uppgift faller sig naturlig för 
föreningen med beaktande av de uppgifter som 
den annars har. Enligt 15 § l mom. lagen om 
värdeandelssystemet (826/91) skall föreningen 
bl.a. vidta åtgärder som behövs för att vär
deandelssystemet skall fungera tillförlitligt och 
för att det skall utvecklas, till den del detta inte 
ankommer på aktiecentralregistret Föreningen 
skall enligt 2 mom. (1070/91) i samma paragraf 
sköta sina uppgifter omsorgsfullt och så att en 
tillförlitlig och ändamålsenlig verksamhet för 
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värdeandelssystemet säkerställs. Bankinspek
tionen skall enligt lagens 6 § övervaka att lagen 
följs. I l § lagen om bankinspektionen nämns 
bland de instanser som står under bankinspek
tionens tillsyn bl.a. värdeandelsföreningen, det 
andelslag som har hand om aktiecentralregi
stret samt de registeransvariga som har kon
cession för värdeandelsregister. Detta innebär 
att övergången till värdeandelssystemet sker 
under bankinspektionens tillsyn. 

Enligt förslaget kvarstår i paragrafens 2 
mom. i reviderad form stadgandet om att 
numren på aktiebreven eller aktierna för de 
aktier som noterats på det gemensamma kontot 
måste kunna klarläggas. För de bolag som går 
över till värdeandelssystemet utan att registrera 
aktiebrevens nummer innebär stadgandet i 
praktiken att de med tanke på krissituationer 
måste ha beredskap att i efterhand göra upp en 
förteckning över de aktier som inte omvandlats 
till värdeandelar. 

4 §. Till paragrafens 2 mom. föreslås ett 
tillägg enligt vilket en aktieägare som önskar 
utnyttja sina rättigheter i bolaget trots att han 
inte har överfört sina aktier till värdeandels
systemet, om bolaget så kräver måste lägga 
fram en utredning över att äganderätten ännu 
inte har noterats. En notering kan t.ex. för
hindras av att aktierna har givits som pant till 
en panthavare som inte har lämnat in aktierna 
till ett värdeandelsregister. Bolaget får avgöra 
om det behövs en utredning och hurudan den 
skall vara för att vara tillräcklig. En förutsätt
ning för utövande av förvaltningsbefogenheter 
är enligt lagen att aktieägaren i den aktiebok 
som fördes före övergången har antecknats 
som ägare till aktierna. En möjlighet att ut
nyttja sin rätt enligt detta lagrum har dock 
även den som till bolaget har anmält och utrett 
sitt förvärv. 

En komplettering av stadgandet på det före
slagna sättet är motiverad för att om bolaget 
beslutar att övergå till värdeandelssystemet på 
ett sätt där det inte görs upp någon förteckning 
över de aktieägare som inte omvandlat sina 
aktiebrev till värdeandelar, har bolaget inga 
uppgifter om vilka av aktieägarna enligt den 
aktiebok som gällde före anmälningsdagen som 
har överförts till värdeandelssystemet. 

Det är mycket osannolikt att en aktieägare 

som har sett till att hans innehav registreras i 
det pappersbaserade systemet skulle försumma 
att omvandla aktierna till värdeandelar, med
veten om att han inte kan utnyttja sina 
ekonomiska rättigheter på grundvalen av den 
gamla anteckningen. För en ägare som redan 
finns antecknad i aktieboken är det inget 
besvär att notera sin äganderätt i ett värdean
delsregister, för grunden för noteringen fram
går direkt av anteckningen på aktiebrevet. Det 
system som den nu gällande lagen tillåter 
kunde i vissa lägen locka till missbruk, för en 
person som endast hänvisar till en tidigare 
anteckning i aktieboken kunde t.ex. utnyttja 
rösträtten. En anteckning i aktieboken medför 
inte som sådan rösträtt och en person som 
finns antecknad i aktieboken har inte heller i 
dag rätt att rösta vid bolagsstämman om han 
har överlåtit sina aktier. Den föreslagna änd
ringen påverkar inte aktieägarnas rättigheter i 
bolaget utan den gäller endast skyldigheten att 
förete en utredning om äganderätten, på vilken 
rättigheterna i bolaget grundar sig. Till sin 
natur är stadgandet därför kompletterande och 
gäller endast legitimationen. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. Eftersom man redan har nått samför
stånd om de normer på lägre nivå som behövs 
för det i lagen nämnda alternativa övergångs
systemet och eftersom det av neutralitetsskäl är 
önskvärt att redan de aktiebolag som i år som 
de första går över till värdeandelssystemet 
kunde dra nytta av de kostnadsinbesparingar 
som lagen möjliggör, torde åtgärderna för att 
lagen skall träda i kraft vidtas i brådskande 
ordning. Eftersom den förteckning som enligt 
förslaget inte skall behöva göras upp enligt den 
nu gällande lagen måste göras upp först på 
anmälningsdagen eller efter den, gäller änd
ringen alla de omvandlingar av aktiebrev till 
värdeandelar där anmälningsdagen inträffar 
efter det att lagen trätt i kraft. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av 3 a kap. 3 och 4 §§ lagen om aktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 a kap. 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag 

(734/78), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 17 maj 1991 (832/91 ), som följer: 

3 a kap. 

Aktier som hör till värdeandelssystemet 

3 § 

I aktiecentralregistret skall göras upp en 
särskild förteckning i vilken införs de aktieäga
re enligt aktieboken vilkas aktiebrev inte senast 
på anmälningsdagen har lämnats in för no
tering enligt 2 §. En sådan förteckning behöver 
dock inte göras upp, om överföringen av 
bolagets aktier till värdeandelssystemet sker på 
ett av värdeandelsföreningen godkänt sätt som 
tryggar aktieägarens rättigheter och som inne
bär att aktiebreven förses med en anteckning 
som gör det möjligt att utreda varje aktiebrevs 
samband med noteringen på värdeandelskon
tot. Numren på de aktier som har noterats på 
kontot som nämns i l mom. eller numren på 
aktiebreven för dem skall kunna klarläggas. 

Helsingfors den 3 april 1992 

4 § 

En aktieägare, som före anmälningsdagen 
har antecknats i aktieboken eller som till 
bolaget har anmält och styrkt sitt förvärv, kan 
i bolaget utöva andra än ovan nämnda rättig
heter, även om han inte har lämnat in aktie
brevet för notering av äganderätten. Om bola
get kräver det skall aktieägaren då visa upp sitt 
aktiebrev eller lägga fram en utredning om var 
det finns eller någon annan utredning om att 
äganderätten till aktien ännu inte har noterats 
på ett värdeandelskonto. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Republikens President 

MAUNO KOMSTO 

Justitieminister Hanne/e Pokka 



8 1992 rd - RP 33 

Bilaga 

Lag 
om ändring av 3 a kap. 3 och 4 §§ lagen om aktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 a kap. 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag 

(734/78), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 17 maj 1991 (832/91), som följer: 

Gällande lag Föreslagen lydelse 

3 a kap. 

Aktier som hör till värdeandelssystemet 

3§ 

I aktiecentralregistret skall göras upp en 
särskild förteckning i vilken införs de aktieäga
re enligt aktieboken vilkas aktiebrev inte senast 
på anmälningsdagen har lämnats för notering 
enligt 2 §. Numren på aktiebreven eller aktier
na för de aktier som har noterats på kontot 
skall dessutom kunna klarläggas. 

En aktieägare, som före anmälningsdagen 
har antecknats i aktieboken eller som till 
bolaget har anmält och styrkt sitt förvärv, kan 
i bolaget utöva andra än ovan nämnda rättig
heter, även om han inte har lämnat in aktie
brevet för notering av äganderätten. 

4§ 

I aktiecentralregistret skall göras upp en 
särskild förteckning i vilken införs de aktieäga
re enligt aktieboken vilkas aktiebrev inte senast 
på anmälningsdagen har lämnats för notering 
enligt 2 §. En sådan förteckning behöver dock 
inte göras upp, om överföringen av bolagets 
aktier till värdeandelssystemet sker på ett av 
värdeandelsföreningen godkänt sätt som tryggar 
aktieägarens rättigheter och som innebär att 
aktiebreven förses med en anteckning som gör 
det möjligt att utreda varje aktiebrevs samband 
med noteringen på värdeandelskontot. Numren 
på de aktier som har noterats på kontot som 
nämns i l mom. eller numren på aktiebreven för 
dem skall kunna klarläggas. 

En aktieägare, som före anmälningsdagen 
har antecknats i aktieboken eller som till 
bolaget har anmält och styrkt sitt förvärv, kan 
i bolaget utöva andra än ovan nämnda rättig
heter, även om han inte har lämnat in aktie
brevet för notering av äganderätten. Om bola
get kräver det skall aktieägaren då visa upp sitt 
aktiebrev eller lägga fram en utredning om var 
det finns eller någon annan utredning om att 
äganderätten till aktien ännu inte har noterats på 
ett värdeandelskonto. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 


