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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om europabolag och vissa lagar som har samband
med den
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att en lag om euro- som grundar sig på bestämmelserna i EUpabolag (SE) skall stiftas. Genom lagen ut- förordningen samt bestämmelser om förefärdas nationella bestämmelser om europabo- tagsledningens, revisorernas och aktieägarnas
lag, varvid det blir möjligt att bilda och regi- skadeståndsansvar och straffrättsliga ansvar.
strera europabolag också i Finland. Likaså Bestämmelserna motsvarar huvudsakligen
får finska bolag möjlighet att delta i bildan- bestämmelserna om publika aktiebolag.
Enligt rådets förordning och förslaget till
det av europabolag som registreras i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen lag om europabolag skall ett finskt bolag som
eller Europeiska ekonomiska samarbetsom- deltar i bildandet av ett europabolag samt ett
rådet, och europabolag får möjlighet att flytta i Finland registrerat europabolag som flyttar
sin hemort till en annan stat före fusionen elsin hemort till eller från Finland.
Europabolag är en aktiebolagsform som ler flyttningen utföra alla de handlingar och
gör det möjligt för aktiebolag och andra pri- fullgöra alla de formaliteter som utgör villkor
vat- och offentligrättsliga juridiska personer för fusionen eller flyttningen. Därför skall
från olika stater att ge sina företag en struktur t.ex. ett bolag som bedriver tillståndspliktig
finansierings-, försäkrings- eller trafikrörelse
som överskrider statliga gränser.
Bestämmelser om europabolag finns i EU- i förväg ge tillsynsmyndigheterna en redogöförordningen om stadga för europabolag relse för hur verksamheten kommer att fortsamt i kompletterande nationell lagstiftning. sätta eller avslutas när bolaget flyttar sin
Dessutom föreslås ytterligare nationella be- hemort till ett annat land eller fusioneras.
Propositionen har samband med Finlands
stämmelser i lagförslagen i denna proposition. I förslaget till lag om europabolag ingår medlemskap i Europeiska unionen, vilket
bestämmelser om bildande och registrering förpliktar Finland att stifta nationella beav europabolag, borgenärsskydd och skydd stämmelser som kompletterar EU-förordför minoritetsaktieägare vid fusion och flytt- ningen om stadga för europabolag. Lagarna
ning av hemort, administrationen av europa- avses träda i kraft senast den 8 oktober 2004.
bolag och likvidationsförfarandet i ärenden
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 . N u lä g e
1.1.

Tidpunkten när rådets förordning
träder i kraft

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om
stadga för europabolag, nedan rådets förordning, skall tillämpas i Europeiska unionens
medlemsstater från den 8 oktober 2004. Europabolaget är en övernationell bolagsform,
som erbjuder företag från olika medlemsstater och företag som är verksamma i olika
medlemsstater samt fysiska personer möjlighet till gränsöverskridande företagsverksamhet inom Europeiska unionen.
1.2.

Det huvudsakliga innehållet i Rådets
förordning

I förordningen finns bestämmelser om bildande av europabolag, minimiaktiekapital,
hemort, flyttning av hemort samt vissa omständigheter som har samband med de organ
som finns i ett europabolag. Till förordningen ansluter sig rådets direktiv (2001/86/EG)
om komplettering av stadgan för europabolag
vad gäller arbetstagarinflytande, nedan direktivet om arbetstagarinflytande. Förordningen
tillämpas i Europeiska unionen och de stater
som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (gemensamma EES-kommitténs
beslut Nr 93/2002).
Innehållet i förordningen beskrivs i detalj i
ett betänkande av arbetsgruppen för stiftande
av en lag om europabolag (justitieministeriets
arbetsgruppsbetänkande
2003:9,
www.om.fi/23111.htm; endast på finska).
Enligt förordningen skall medlemsstaterna
vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa
ett effektivt genomförande av förordningen.
På ett europabolag som registreras i Finland tillämpas bestämmelserna om publika
aktiebolag, om inte annat bestäms i förordningen. På ett sådant europabolag tillämpas
följaktligen t.ex. lagen om aktiebolag. På ett
europabolag som idkar tillståndspliktig näring tillämpas dessutom den särskilda bolagslagstiftning som reglerar verksamheten i

fråga, såsom lagen om affärsbanker och
andra kreditinstitut i aktiebolagsform
(1501/2001) eller lagen om försäkringsbolag
(1062/1979). På ett europabolag tillämpas
medlemsstatens nationella lagstiftning, såsom dess skatte-, konkurrens- och konkurslagstiftning (stycke 20 i förordningens
ingress).
1.3.

Lagstiftningen om europabolag i Europeiska unionens övriga medlemsstater

I Europeiska unionens övriga medlemsstaterna grundar sig förslagen till nationell lagstiftning om europabolag huvudsakligen på
de lösningar som dessa länder i sin nationella
lagstiftning har omfattat för publika aktiebolag. I vissa medlemsstater har man föreslagit
att aktieägarna eller borgenärerna skall få ett
mera vittgående skydd än vad den nationella
lagen ger när europabolaget bildas genom fusion eller dess hemort flyttas till ett annat
land. I vissa medlemsstater har man också föreslagit att den behöriga nationella myndigheten skall ha rätt att motsätta sig att ett aktiebolag som enligt den nationella lagstiftningen är ett publikt aktiebolag genom fusion
deltar i bildandet av ett europabolag eller att
ett europabolag flyttar sin hemort till en annan stat. Beredningen av andra länders nationella regler behandlas utförligt i ovan nämnda betänkande av arbetsgruppen för stiftande
av en lag om europabolag.
2 . Ä n d r in g s b e h o v
2.1.

Skyldighet att utfärda bestämmelser
som föreskrivs i rådets förordning

Rådet förordning är i sig bindande och tilllämpas i Europeiska unionens medlemsstater
och andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan att några bestämmelser behöver utfärdas om att förordningen skall införas i Finland. I finsk lag kan
inte heller utfärdas bestämmelser om de omständigheter som regleras i förordningen. När
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det gäller frågor som inte regleras i förordningen kan i finsk lag tas in specialbestämmelser om europabolag endast inom de gränser som förordningen anger beträffande val
av tillämplig lag och bemyndigande att utfärda bestämmelser (artikel 9). Av dessa orsaker
kan omständigheter som gäller europabolag
inte på ett övergripande sätt regleras i finsk
lag. Någon övergripande reglering behövs
inte heller, eftersom förordningen tillämpas
som nationell lag i Finland.
I en medlemsstats lagstiftning kan ett europabolag ges en annan ställning än publika aktiebolag endast i den mån som förordningen
tillåter detta. Utgångspunkten är därför den
att ett europabolag har samma rättigheter och
skyldigheter som ett publikt aktiebolag har
enligt lagstiftningen i den medlemsstat där
europabolaget har sin hemort.
Enligt förordningen är medlemsstaten dock
skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa ett effektivt genomförande av förordningen samt att utse behöriga myndigheter för de myndighetsuppgifter som regleras i
förordningen (artikel 68). En medlemsstat
skall också utfärda bestämmelser om ett sådant särskilt likvidationsförfarande som baserar sig på förordningen (artikel 64.2 och
64.3) samt om borgenärsskyddet när ett europabolag flyttar sin hemort till en annan
medlemsstat (artikel 8.7).
2.2.

Tillåtna nationella bestämmelser enligt rådets förordning

Möjligheterna att utfärda bestämmelser
Beträffande några av de omständigheter
som regleras i rådets förordning har medlemsstaterna enligt ett bemyndigande i förordningen rätt att utfärda bestämmelser som
skiljer sig från bestämmelserna i förordningen eller kompletterar dessa. Möjligheterna att
utfärda bestämmelser beskrivs utförligt i
ovan nämnda betänkande av arbetsgruppen
för stiftande av en lag om europabolag.
Behovet att utfärda bestämmelser
Behovet av enhetliga och klara regler. Det
är ändamålsenligt att möjligheterna att utfärda avvikande bestämmelser utnyttjas till att

förenhetliga bestämmelserna om europabolag
som registreras i Finland med de nationella
bestämmelserna om publika aktiebolag, eftersom dessa bestämmelser till betydande del
tillämpas på europabolagen. Med tanke på
europabolagens ledning, aktionärer, revisorer, borgenärer samt bolagens och aktionärernas referensgrupper är det önskvärt att
skillnaderna och likheterna mellan europabolagsformen och den nationella aktiebolagsformen är så lätta att upptäcka som möjligt.
Även detta kan uppnås genom att bestämmelserna om europabolag som registreras i
Finland så långt som möjligt utformas till att
motsvara bestämmelserna om finska publika
aktiebolag.
Aktionärs- och borgenärsskyddet. Att ett
bolag fusioneras med ett bolag som registreras i en annan stat eller flyttar sin hemort till
en annan stat är åtgärder som aktieägare och
borgenärer i bolag som är registrerade i Finland inte hittills har behövt vara beredda på.
Det kan vara svårt att förutse hur sådana åtgärder påverkar aktieägarnas ställning, eftersom bolaget kan fusioneras eller flytta sin
hemort till vilken som helst av de nuvarande
eller framtida staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och de nationella
reglerna, som i avsevärd mån påverkar aktieägarnas ställning, endast delvis är harmoniserade genom rådets förordning och de bolagsrättsliga direktiven. Å andra sidan gäller det
att välja nivån för aktionärs- och borgenärsskyddet samt medlen för detta så att man beaktar att ett skydd som går utöver det som
minst förutsätts i rådets förordning kan påverka ett europabolags val av hemort.
När ett beslut om att bilda ett europabolag
eller flytta dess hemort fattas, står alltid de
rättsmedel till förfogande som föreskrivs i
lagen i den stat där stiftaren eller europabolaget har sin hemort, om inte annat bestäms i
rådets förordning. Om en aktieägare är missnöjd t.ex. med ett beslut som bolagsstämman
i ett europabolag som är registrerat i Finland
har fattat om flyttning av bolagets hemort,
kan aktieägaren klandra beslutet eller fordra
skadestånd enligt vad som bestäms i lagen
om aktiebolag. Förutom formella fel kan en
klander- eller skadeståndstalan främst grunda
sig på att beslutet påstås kränka jämlikheten
mellan aktieägarna på ett sätt som försämrar
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aktionärens ställning, vilket kan vara mycket
svårt att bevisa därför att rättsordningen i
mottagarlandet kan vara helt annorlunda än i
Finland. En klanderrättegång skulle i allmänhet väsentligt skjuta upp genomförandet av
flyttningen av hemorten eller fusionen.
Vid nationella fusioner betraktas i praktiken inlösningsförfarandet både ur aktieägarens och bolagets synpunkt som ett ändamålsenligt sätt att få rättsskydd. Därför är
klander av fusionsbeslut mycket sällsynta.
Inte ens missnöjda aktieägare har i praktiken
fordrat att få sina aktier inlösta, om inte förändringen av bolagsstrukturen har haft en
negativ effekt på aktiekursen i bolaget. I de
fusioner som har genomförts under de senaste åren har den relativa andelen inlösta aktier
veterligen varit liten och tvister om inlösningsvillkoren har varit sällsynta. Å andra sidan ger möjligheten att sälja aktierna inte en
aktieägare som är missnöjd med fusionsplanen ett tillräckligt skydd när aktiekursen
sjunker som följd av att fusionsplanen offentliggörs eller när det är svårt att sälja aktierna
därför att omsättningen är ringa. Man kan
anta att en rätt till inlösen när bolaget byter
hemort på motsvarande sätt som vid fusion
har en positiv inverkan på aktionärernas och
bolagets ställning.
Rätten att yrka inlösen kan behövas för att
bevara ägarandelens värde även i de fall där
en flyttning avsevärt ökar fysiska personers
kostnader för aktieförvaring.
Om indrivning av offentligrättsliga fordringar skall underlättas, måste det vara klart
att borgenärsskyddet vid fusion och flyttning
av hemort tillämpas också i fråga om sådana
offentligrättsliga avgifter som hänför sig till
tiden före fusionen eller flyttningen och är
odebiterade när den tid går ut inom vilken
borgenärerna kan motsätta sig fusionen eller
flyttningen.
Ett avsevärt mera begränsat aktionärs- och
borgenärsskydd än vad principerna för de nationella finska bestämmelserna förutsätter
kunde även göra fusionsbestämmelserna i lagen om aktiebolag mindre välfungerande och
tydliga, eftersom ett publikt eller privat aktiebolag när som helst kommer att kunna delta i en fusion vid vilken det övertagande europabolaget registreras i en annan medlemsstat, där aktieägarnas och borgenärernas
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ställning i praktiken kan vara ordnad på ett
helt annat sätt än i Finland.
Möjligheten att flytta ett europabolags
hemort till en annan stat kunde på motsvarande sätt göra lagen om aktiebolag mindre
välfungerande och tydlig.
Även andra omständigheter som påverkar
Finlands konkurrenskraft har betydelse vid
bedömningen av om det är ändamålsenligt att
ge aktieägarna och borgenärerna ett bättre
skydd än vad som minst förutsätts i rådets
förordning. Utgående från vad man nu kan
säga om utvecklingen av verksamhetsmiljön
är det inte sannolikt att europabolag i åtminstone väsentligt större omfattning kommer att
registreras i Finland än vad finländare kommer att engagera sig i europabolag som registreras i andra stater.
Därför är det motiverat att aktieägarnas och
borgenärernas ställning när ett publikt aktiebolag fusioneras med ett europabolag eller ett
europabolag flyttar sin hemort från Finland
till en annan stat tryggas på ett sätt som motsvarar borgenärernas rätt att enligt lagen om
aktiebolag motsätta sig en fusion och det
överlåtande bolagets aktieägares rätt att kräva inlösen av sina aktier. Borgenärs- och minoritetsaktionärsskyddet skall även tillämpas
på ett övertagande finskt publikt aktiebolag
som vid fusionen ombildas till europabolag,
om bolagets hemort i samband med fusionen
flyttas till en annan stat.
Ett finskt bolag som deltar i bildandet av
ett europabolag och ett aktiebolag som är registrerat i Finland och flyttar sin hemort till
ett annat land skall utföra alla de handlingar
och fullgöra alla de formaliteter som en fusion eller flyttning av hemort förutsätter innan registermyndigheten kan ge bolaget det
intyg som krävs för verkställandet av fusionen eller flyttningen (artikel 8 och 25 i rådets
förordning). Därför skall t.ex. ett bolag som
bedriver reglementerad finansierings-, försäkrings- eller trafikrörelse innan det kan få
ett ovan nämnt intyg utreda på vilket sätt bolaget har för avsikt att fortsätta sin verksamhet i Finland i samband med att fusionen eller flyttningen verkställs eller hur verksamheten avslutas.
Till övriga delar har man inte kunnat observera något allmänt behov att i anslutning
till europabolagsformen införa ett mera vitt-
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gående skydd för aktieägare, borgenärer eller
andra utomstående än vad som bestäms i lagen om aktiebolag eller i annan lagstiftning.
Möjligheterna att utöva tillsyn. En skattegranskning, bank- eller försäkringsinspektion
eller annan motsvarande åtgärd som är anhängig under fusionen eller flyttningen av
hemorten eller inleds senare påverkar inte
väsentligt de finska myndigheternas möjligheter att ta del av bokföringsmaterialet för
den tid som föregår fusionen eller flyttningen. I 2 kap. 10 § bokföringslagen
(1336/1997) bestäms hur bokföringsmaterialet skall förvaras när verksamhet eller bokföringsskyldighet i Finland upphör. Om bolaget
efter fusionen eller flyttningen av hemorten
fortsätter att bedriva sin verksamhet från ett
fast driftsställe i Finland, skall bolaget i Finland registrera en filial som skall ha en i handelsregistret antecknad företrädare i Finland
(3 § 1 mom. 4 punkten handelsregisterlagen,
129/1979 samt 1 § 1 mom. 3 punkten och 2 §
lagen angående rättighet att idka näring,
122/1919). För reglementerade näringar gäller särskilda bestämmelser. Är det t.ex. frågan
om ett kreditinstitut, skall i fråga om inrättandet av filialen iakttas bestämmelserna om
i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
(1608/1993). Dessa bestämmelser baserar sig
i sin tur på bestämmelserna i avdelning III i
kreditinstitutsdirektivet (1989/646/EY). Tillsynen kräver därför inga nya bestämmelser
om fusion eller flyttning av hemort.
En i Finland verksam utländsk filials bokföringsskyldighet bestäms enligt huvudregeln
i bokföringslagen (1 kap. 1 § 1 mom. bokföringslagen). Bokföringsskyldig är var och en
som driver rörelse eller utövar yrke, oberoende av i vilken juridisk form verksamheten
utövas. Bokföringsnämnden har i sin praxis
ansett att rörelsen eller yrkesutövningen förutom de allmänna kriterier som tillämpas i
fråga om den även skall vara fortlöpande till
sin karaktär samt utövas från ett permanent
driftsställe. När det gäller sistnämnda två kriterier har man ansett det i skattelagstiftningen
tillämpade begreppet ”fast driftsställe” i allmänhet kan tillämpas (bokföringsnämndens
utlåtande 1275/1994).
En ovan nämnd utländsk filials bokföring
revideras som en del av revisionen av hela

bolaget i enlighet med lagstiftningen på bolagets hemort, om bolagets bokslut upprättas,
revideras och offentliggörs i överensstämmelse med Europeiska gemenskapens rättsakter eller på motsvarande sätt (1 § 3 mom.
revisionslagen). I så fall blir det t.ex. inte aktuellt att göra upp och offentliggöra en sådan
revisionsberättelse för filialen som annars
skall sättas upp enligt revisionslagen. I annat
fall tillämpas revisionslagen till alla delar på
revisionen av en bokföringsskyldig som är filial till ett utländskt bolag.
Rätt att motsätta sig fusion och flyttning av
hemort med hänvisning till allmänt intresse.
Enligt rådets förordning kan Finland i sin
lagstiftning föreskriva att ett finskt bolag inte
kan delta i bildandet av ett europabolag genom fusion, om en behörig myndighet motsätter sig arrangemanget med hänvisning till
allmänt intresse. På motsvarande sätt kan bestämmelser utfärdas om en myndighets rätt
att med hänvisning till allmänt intresse motsätta sig att ett i Finland registrerat europabolag flyttar sin hemort till en annan stat (artikel 8.14 och artikel 19).
Av rådets förordning framgår inte närmare
på vilka till allmänt intresse hänförliga grunder myndigheten får motsätta sig en fusion
eller flyttning. Grunden måste dock vara sådan att den uppfyller de villkor som föreskrivs i andra gemenskapsrättsliga bestämmelser. Nationella lagbestämmelser om en
möjlighet för en myndighet att med hänvisning till allmän fördel motsätta sig en ovan
nämnd åtgärd kan för det första utfärdas endast förutsatt att gemenskapen inte för det
område som det allmänna intresset gäller redan har utfärdat uttömmande harmoniserande
bestämmelser, dvs. främst direktiv som syftar
till samma mål som det allmänna intresset i
fråga. Om ett europabolag bedriver kreditinstitutsverksamhet eller någon annan reglementerad näring för vilken redan har utfärdats harmoniserade bestämmelser om de krav
som verksamheten minst måste uppfylla, kan
hemstaten inte med hänvisning till allmänt
intresse motsätta sig en flyttning av hemorten
på den grunden att hemstaten erbjuder ett
bättre skydd än det harmoniserade minimiskyddet, t.ex. i fråga om insättningsgaranti.
Om en uttömmande harmonisering inte har
skett inom det område som omfattas av en
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begränsning som är tillåten enligt rådets förordning, kan i nationell lag bestämmas om en
begränsning som tillämpas utan diskriminering, som kan motiveras med tvingande, av
allmänt intresse dikterade skäl och som är
ägnad att garantera att det mål uppnås som
eftersträvas genom begränsningen. Dessutom
förutsätts det att begränsningen inte innebär
ett större ingrepp i de grundläggande friheterna än vad som behövs för att detta mål
skall uppnås, dvs. begränsningen skall vara
rätt proportionerad. Europeiska gemenskapernas domstol har preciserat dessa villkor i
sin domstolspraxis (se t.ex. C-55/94, Gebhard, dom 30.11.1995, Reg. 1995 s. I-4165,
stycke 37 samt C-212/97, Centros, dom
9.3.1999, Reg. 1999 s. I-01459, stycke 34).
Som ett godtagbart, av allmänt intresse dikterat tvingade skäl betraktas i gemenskapsrätten t.ex. en önskan att hålla beskattningen logisk eller garantera en effektiv tillsyn över
beskattningen. Som ett av allmänt intresse
dikterat tvingande skäl betraktas dock inte en
renodlat ekonomisk grund, t.ex. att skatteintäkterna minskar eller skattebasen raseras
(om sistnämnda grund se t.ex. ärendet C264/96, ICI, dom 16.7.1998, Reg. 1998, s. I4695, kapitel 28). Huruvida en begränsning
är rätt proportionerad bedöms i ljuset av EGdomstolens rättspraxis så att man jämför de
olika metoder som en medlemsstat har till sitt
förfogande och hur dessa inverkar på utövningen av de grundläggande friheterna, i detta fall de rättigheter som följer av förordningen.
Enligt grundfördraget kan dessutom på utländska personer och bolag tillämpas diskriminerande bestämmelser om etableringsrätten eller friheten att tillhandahålla tjänster,
om bestämmelserna ”grundas på hänsyn till
allmän ordning, säkerhet och hälsa” (artikel
46). Även rörligheten för kapital och betalningar kan begränsas med hänsyn till allmän
ordning och allmän säkerhet (artikel 58).
Grunderna för sistnämnda begränsningar tolkas snävt så, att medlemsstaterna inte har rätt
att bestämma deras utsträckning utan övervakning av gemenskapens organ. Det måste
vara frågan om ett verkligt och tillräckligt
allvarligt hot mot samhällets grundläggande
intressen. Åtgärden skall vara behövlig från
objektiv synpunkt och stå i rätt proportion till
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sin målsättning. EG-domstolen har ansett att
en medlemsstat inte får åberopa undantaget i
artikel 58 som motiv för ett system där förhandstillstånd är ett allmänt krav för alla sådana utländska direktinvesteringar som kan
äventyra den allmänna ordningen och säkerheten. Eftersom förutsättningarna för tilllämpningen av tillståndssystemet inte hade
definierats närmare i den nationella lagen,
hade enskilda inte möjlighet att få kännedom
om omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som de hade enligt artikel 56 i
grundfördraget (ärende C-54/99, Association
Église de scientologie de Paris, dom
14.3.2000, stycke 22).
Införandet av en begränsning som rådets
förordning tillåter måste bedömas även utgående från bestämmelserna i Finlands grundlag. Begränsningen har samband med den
rätt att utöva näring som skyddas av bestämmelsen i grundlagens 18 §, eftersom den
begränsar ett bolags beslutanderätt vi val av
hemort. Begränsningen har också relevans
med hänsyn till bestämmelsen i grundlagens
15 § om egendomsskydd, eftersom den begränsar ägarnas möjligheter att besluta om
användningen av sin egendom, dvs. i detta
fall om flyttning av hemorten (GrUU
52/2001 rd, kvalitativ ägarkontroll i företag
inom finansierings- och försäkringsbranschen). Dessa begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna skall ha
godtagbara grunder och begränsningen måste
stå i rätt proportion till det mål som
eftersträvas. Särskilt när det gäller att avgöra
om kravet på proportionalitet uppfylls har det
också betydelse hur exakt myndighetens
prövningsrätt har definierats i lagstiftningen.
Enligt grundlagen skall en myndighets
befogenheter bestämmas tillräckligt exakt
och noggrant i lagstiftningen. En myndighets
prövningsrätt skall tillräckligt tydligt bygga
på bestämmelser i lag. Lagen får inte ge
alltför allmänna ramar för en myndighets
prövningsrätt (2 § 3 mom. grundlagen).
I samband med att europabolag bildas och
flyttar sin hemort kan de mål som hänför sig
till det allmänna intresset tryggas tillräckligt
väl i den finska lagstiftningen genom att de
finska myndigheternas verksamhetsbetingelser samt aktieägarnas och borgenärernas
ställning i finska bolag ordnas på samma sätt

10

RP 55/2004 rd

som t.ex. vid nationella fusioner, inom de
gränser som gemenskapsrätten tillåter.
3 . D e v i ktig a st e f ö r s la g e n

Lagen om europabolag samt organisations-, register- och företagsinteckningslagstiftningen. För att säkerställa att rådets förordning genomförs på ett effektivt sätt föreslås att en särskild lag om europabolag skall
gälla för alla europabolag som registreras i
Finland samt för alla finska aktiebolag och
andelslag som deltar i bildandet av europabolag. Dessutom föreslås att handelsregisterlagen, företags- och organisationslagen
(244/2001), firmalagen (128/1979) och företagsinteckningslagen (634/1984) skall ändras
så, att i dessa lagar bestäms om europabolag
på samma sätt som om publika aktiebolag.
Vidare skall register-, firma- och företagsinteckningslagstiftningen ändras så att den beaktar att ett europabolag kan flytta sin hemort
till eller från Finland.
Förslaget innehåller endast bestämmelser
som kompletterar rådets förordning och som
medlemsstaterna enligt förordningen uttryckligen är skyldiga att utfärda eller som är nödvändiga för att trygga ett effektivt genomförande av förordningen eller för att möjligheterna att utfärda i förordningen tillåtna avvikande bestämmelser skall utnyttjas.
Bestämmelserna har utformats på samma
sätt som i lagen om europeiska ekonomiska
intressegrupperingar (1299/94), som kompletterar rådets förordning (EEG) nr
2137/1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar.
Näringslagstiftningen. I propositionen föreslås att lagstiftningen om sådan tillståndspliktig finansierings- eller försäkringsrörelse
som bedrivs av ett europabolag eller ett
finskt bolag som är stiftare i ett europabolag
skall ändras så, att i speciallagstiftningen bestäms om bildande av ett europabolag genom
fusion samt om flyttning av ett europabolags
hemort till en annan stat på ett sätt som huvudsakligen motsvarar de nationella bestämmelserna om omstruktureringar av företag. Enligt lagförslagen i propositionen måste
en utländsk näringsidkare som flyttar sin
hemort till Finland ha en sådan koncession

eller sådant tillstånd som enligt finsk lag förutsätts för verksamheten i fråga. Detsamma
gäller när ett europabolag bildas genom fusion så, att det övertagande bolag som bildas
eller det utländska bolag som är övertagande
bolag registreras i Finland.
Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde. Enligt förslaget till lag om europabolag skall på europabolag tillämpas rådets förordning och de kompletterande bestämmelserna i lagen om europabolag samt
bestämmelserna om publika aktiebolag i lagen om aktiebolag, enligt vad som bestäms i
rådets förordning.
Registrering samt registermyndigheter och
andra myndigheter. Enligt förslaget skall ett
europabolag som registreras i Finland samt
en filial som ett utländskt europabolag har i
Finland antecknas i Patent- och registerstyrelsens handelsregister på motsvarande sätt
som ett finskt publikt aktiebolag och en utländsk näringsidkares filial i Finland. Om europabolaget idkar en reglementerad näring,
gäller speciallagstiftningen om näringen i
fråga också registreringen av bolaget.
Enligt förslaget skall Patent- och registerstyrelsen vara behörig myndighet även i de
tillståndsärenden som är förknippade med
bildandet av ett europabolag och skall för
finska bolag som deltar i bildandet av europabolag och för europabolag som flyttar sin
hemort utfärda de intyg som avses i förordningen.
I propositionen förslås att anmälningarna
och ansökningarna när ett europabolag bildas
genom fusion skall underlättas så, att ett utländskt bolag till den finska registermyndigheten kan lämna bilagorna till fusionsplanen
uppsatta enligt lagstiftningen på bolagets
hemort. Vidare föreslås att finska bolag som
deltar i en fusion skall ha möjlighet att till
den finska registermyndigheten göra alla de
anmälningar och ansökningar i anslutning till
fusionen vilka föregår anmälan om verkställandet av fusionen.
Länsstyrelsen föreslås bli behörig myndighet i ärenden som gäller försummelse att hålla bolagsstämma enligt rådets förordning eller europabolagets bolagsordning. Förslaget
motsvarar bestämmelserna i lagen om aktiebolag om försummelse att hålla bolagsstämma. Domstolen föreslås bli behörig myndig-
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het i likvidationsärenden som grundar sig på
bestämmelserna i rådets förordning. Förslaget motsvarar den fördelning av behörighet
mellan myndigheterna som har omfattats i
likvidationsbestämmelserna i lagen om aktiebolag.
Bildande av europabolag. Som en i rådets
förordning tillåten avvikelse från bestämmelserna i förordningen föreslås att även ett aktiebolag som har sitt huvudkontor utanför
gemenskapen skall få delta i bilandet av ett
europabolag som registreras i Finland, förutsatt att bolaget uppfyller de krav som ställs i
artikel 2.5 i förordningen. Detsamma gäller
andra finska bolag som avses i artikel 48.2 i
grundfördraget, om europabolaget bildas på
det sätt som avses i artikel 2.3 i rådets förordning. Detta kan vara behövligt i synnerhet
med tanke på internationella bolag som registreras i Finland. Förslaget gäller även rätt
för ett bolag som är registrerat i en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som avses i artikel 48.2 i grundfördraget att delta i bildandet av ett europabolag
som registreras i Finland.
Minoritetsaktionärernas skydd vid bildande av europabolag och flyttning av hemort.
Enligt lagförslaget i propositionen skall en
aktieägare i ett finskt publikt aktiebolag som
fusioneras med ett bolag som ombildas till
europabolag ha rätt att yrka inlösen av sina
aktier också när det övertagande europabolaget registreras i en annan stat, förutsatt att aktieägaren har motsatt sig fusionen. Dessutom
föreslås att aktieägarna i ett finskt bolag skall
ha rätt att yrka inlösen av sina aktier också
när det finska bolaget är övertagande bolag,
men ombildas till europabolag och registreras i en annan stat. Om ett europabolag flyttar sin hemort från Finland till en annan stat,
skall en aktieägare som motsätter sig flyttningen ha motsvarande rätt till inlösen som
en aktieägare som motsätter sig en fusion.
Dessa förslag har motiverats ovan i kapitel
2.2.
Borgenärsskyddet vid fusion och flyttning
av hemort. Enligt lagförslaget i propositionen
skall borgenärerna i ett finskt publikt aktiebolag som deltar i bildandet av ett europabolag som bildas genom fusion ha rätt att motsätta sig fusionen på samma sätt som när bolag fusioneras enligt bestämmelserna i lagen

om aktiebolag. Borgenärsskyddet skall också
gälla borgenärer i ett övertagande finskt bolag som registreras som europabolag i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Enligt rådets förordning bestäms borgenärsskyddet av varje medlemsstats egen lagstiftning, på samma sätt som
när publika aktiebolag fusioneras, men med
beaktande av fusionens gränsöverskridande
karaktär (artikel 24.1.). I lagförslaget föreslås
att bestämmelserna om borgenärsskydd skall
tillämpas också när ett europabolag som är
registrerat i Finland flyttar sin hemort till en
annan stat (artikel 8.7). Förslagen har motiverats ovan i kapitel 2.2.
Enligt lagförslaget skall i lagstiftningen om
finansierings- och försäkringsverksamhet uttryckligen föreskrivas att registermyndigheten inte får utfärda ett intyg som avses i artikel 8.8 eller 25.2 för ett bolag som fusioneras
med ett bolag i en annan stat eller flyttar sin
hemort till en annan stat, om bolaget bedriver
tillståndspliktig näring och den myndighet
som övervakar denna rörelse inom utsatt tid
meddelar registermyndigheten att bolaget
inte har uppfyllt villkoren för fusion eller
flyttning av hemort enligt bestämmelserna
för verksamheten i fråga.
Påföljder. Enligt lagförslaget i propositionen skall skadeståndsansvaret och det straffrättsliga ansvaret för ett europabolags ledning, aktieägare och revisorer bestämmas enligt vad som föreskrivs om aktiebolags ledning, aktieägare och revisorer i lagen om aktiebolag, revisionslagen (936/1994) eller någon annan lag.
4 . P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r
4.1.

Ekonomiska verkningar

Näringslivet. Aktiebolag som verkar i flera
olika stater kan minska sina administrativa
kostnader när koncerner inte längre behövs i
så stor utsträckning. I synnerhet stora företag
som idkar tillståndspliktig finansierings- och
försäkringsverksamhet kan dra nytta av detta.
I andra företag är inbesparingen mindre, eftersom bokföringsskyldigheten i allmänhet
fortfarande gäller filialer. Effektiv användning av kapital blir också möjlig.
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Helsingfors värdepappersbörs blir sannolikt tvungen att ändra sina stadgar för att bestämmelserna i förordningen skall beaktas.
Skattebestämmelserna påverkar i väsentlig
mån europabolagsformens användbarhet.
Någon helhetsbedömning av skattekonsekvenserna har ännu inte gjorts. Det är sannolikt att europabolagsformen ökar behovet att
utveckla beskattningen, särskilt om de stater i
Finlands närområden som blir medlemmar av
Europeiska unionen år 2004 anses ha en avsevärt företagsvänligare beskattning än Finland.
Möjligheten att flytta ett bolags hemort
ökar konkurrensen mellan medlemsstaterna
om företagen. Denna möjlighet påverkar utvecklingen av den lagstiftning vars tillämpning är beroende av bolagets hemort, t.ex.
bolags-, skatte- och arbetsrätten, såväl de nationella rättsreglerna som Europeiska unionens rättsregler.
Insättningsgarantin och ersättningssystemet för investerare. I bestämmelserna om insättningsgaranti och ersättningssystem för
investerare har gränsöverskridande fusioner
eller flyttning av bolagets hemort till en annan stat inte beaktats t.ex. i finansieringen av
dessa system. Europabolagsformen kan medföra behov att harmonisera de olika medlemsstaternas nationella insättarskydd och ersättningssystemen för investerare. I samband
med en flyttning av bolagets hemort kan det
också visa sig problematiskt att ett företag
som är verksamt på finansmarknaden måste
ha beredskap att fungera också i en sådan
krissituation som avses i beredskapslagstiftningen.
Aktieägare och andra investerare. Europabolagsformen har ingen direkt inverkan på
bolagets aktieägares eller övriga investerares
ställning, eftersom de när ett europabolag
bildas eller flyttar sin hemort skall ha sina
rättigheter tryggade på motsvarande sätt som
vid en fusion enligt lagen om aktiebolag. En
flyttning av bolagets hemort till en annan stat
kan dock avsevärt öka fysiska personers
kostnader för förvaring av sina aktier.
Personal. Europabolagsformen har inga direkta ekonomiska verkningar för personalen i
finska bolag. Om ett europabolag som är registrerat i Finland flyttar sin hemort till en
annan stat, tillämpas den finska lönegaranti-

lagstiftningen dock inte längre på arbetstagare som arbetar utomlands för en sådan arbetsgivares räkning, även om arbetstagarna
har sin hemort i Finland (2 § lönegarantilagen (866/1998). Detsamma gäller när ett
finskt aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag och det övertagande bolaget registreras i en annan stat än Finland.
Den offentliga ekonomin. Införandet av europabolagsformen har inga direkta verkningar för den statliga ekonomin. Möjligheten att
flytta ett bolags hemort till en annan stat kan
skräpa konkurrensen om företagen mellan
medlemsstaterna, även på grund av företagsbeskattningen.
När det blir vanligare med gränsöverskridande fusioner och flyttning av hemort kan
nivån på tillsynen över beskattningen försämras, om inte EU går in med åtgärder.
Lagförslagen i propositionen ökar i viss
mån handelsregistermyndigheternas arbete,
men ändringarna medför inga betydande
kostnader. Dessa täcks med avgifter som de
registreringsskyldiga betalar för handelsregistrets prestationer.
När ett stort kreditinstitut eller försäkringsbolag fusioneras med ett bolag som registreras i en annan stat, minskar finansinspektionens och försäkringsinspektionens tillsynsavgiftsintäkter avsevärt. Detta kan försämra
dessa ämbetsverks ekonomi.
Kommissions förslag till direktiv om
gränsöverskridande fusioner. Europeiska
unionens kommission publicerade den 18
november 2003 ett nytt förslag till direktiv
om gränsöverskridande fusioner mellan företag med aktie- eller andelskapital (KOM
(203) 703 slutlig). Förslaget behandlas av en
arbetsgrupp som kommissionen har tillsatt.
Om direktivet träder i kraft i föreslagen form
kommer europabolagsformens betydelse att
minska avsevärt.
En mera detaljerad utvärdering av de ekonomiska verkningarna ingår i betänkandet av
arbetsgruppen för stiftande av en lag om europabolag.
4.2.

Verkningar i fråga om organisation
och personal

Företagens personal. Att europabolagsformen används försvagar inte direkt finska
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arbetstagares möjligheter att delta i bolagets
förvaltning jämfört med möjligheterna enligt
de gällande bestämmelserna om personalinflytande.
Tillsynsmyndigheternas verksamhet. För
finansinspektionen och försäkringsinspektionen kan bestämmelserna om europabolag
medföra att antalet tillsynsobjekt, objektens
storlek och verksamhet förändras snabbare
än hittills, vilket kan försvåra en långsiktig
planering av tillsynen och genomförandet av
den. Gränsöverskridande fusion eller flyttning av hemort kan även leda till strukturella
förändringar i tillsynen, eftersom tillsynsuppgiften överförs på myndigheterna i den
nya hemstaten. Behovet av samarbete mellan
de finska tillsynsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna i andra stater kan öka avsevärt i synnerhet i samband med att tillsynsobjekt som är europabolag bildas eller flyttar
sin hemort till en annan stat.
Myndigheternas personal. Europabolagens
registreringsärenden samt övriga myndighetsuppgifter torde kunna skötas med registermyndigheternas nuvarande personal.
Eventuella strukturella förändringar i finansinspektionens och försäkringsinspektionens verksamhet kan påverka personalens
ställning vid dessa ämbetsverk.
5 . B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n
5.1.

Arbetsgruppen för stiftande av en lag
om europabolag

Justitieministeriet tillsatte den 15 maj 2003
en arbetsgrupp, som fick i uppdrag att i anslutning till bestämmelserna i rådets förordning bereda en proposition med förslag till
bolags- och handelsregisterlagstiftning. Målsättningen var att skapa nationella bolagsrättsliga regler som skulle motsvara reglerna
om publika aktiebolag samt också beakta sådana behov hos aktieägarnas och borgenärernas som har samband med att ett bolag flyttar
eller senare kan flytta sin hemort till en annan medlemsstat.
I arbetsgruppen fanns förutom justitieministeriet även representanter för finansministeriet, handels- och industriministeriet, socialoch hälsovårdsministeriet samt patent- och
registerstyrelsen.

Under beredningen av förslaget hörde arbetsgruppen intressegrupper och sakkunniga,
såsom företrädare för näringslivets och arbetsmarknadens intresseorganisationer, olika
myndigheter samt sakkunniga i bolagsrätt.
Under beredningsarbetet följde arbetsgruppen också med hur beredningen av nationella
regler om europabolag fortskred i de övriga
nordiska länderna, särskilt i Sverige.
Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till justitieministeriet den 2 december
2003.
5.2.

Utlåtanden om arbetsgruppens betänkande

Om förslaget till proposition begärdes utlåtanden av 50 olika företrädare för företag,
myndigheter, vetenskapliga samfund, arbetsmarknadsorganisationer, industri och
handel, företagare, revisionssamfund och advokater samt banker, försäkringsbolag och
andra som tillhandahåller finansiella tjänster.
När tiden för lämnandet av utlåtandena gick
ut i januari 2004 hade 36 av dessa 50 givit
sitt utlåtande. Dessutom gav Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund också utlåtande.
De som gav utlåtanden om arbetsgruppens
förslag ansåg att beredningen av förslaget
hade varit omsorgsfull och att de mål som
hade ställts på förslaget hade nåtts. Utlåtandena stödde tanken att de kompletterande eller avvikande bestämmelserna till rådets förordning skulle ges ett innehåll som i så hög
grad som möjligt motsvarar bestämmelserna
om publika aktiebolag.
Utlåtandena stödde också tanken att aktionärs- och borgenärsskyddet skall utvidgas till
att motsvara det skydd som lagen om aktiebolag ger vid fusion. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto — Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund rf. motsatte sig
dock förslaget att aktieägarna skulle få ett
starkare skydd vid flytting av hemort. Skattestyrelsen och konkursombudsmannen ansåg att borgenärsskyddet borde omfatta också
sådana offentligrättsliga fordringar som hänförde sig till tiden före fusionen eller flyttningen av hemorten och som var odebiterade
när tiden för borgenärerna att motsätta sig fusionen eller flyttningen gick ut.
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Flera tillsynsmyndigheter och löntagarorganisationer ansåg det behövligt eller nödvändigt att lagstiftningen om europabolag ger
en myndighet rätt att motsätta sig att ett
finskt aktiebolag deltar i en fusion där det
övertagande europabolaget registreras i en
annan stat eller att ett finskt europabolag
flyttar sin hemort till en annan stat (ett sammandrag av utlåtandena finns (på finska) på
justitieministeriets hemsida under rubriken
Lausuntoja
ja
selvityksiä
2004:7,
www.om.fi/13391.htm).

6.2.

Samband med internationella förpliktelser och hur förordningen
genomförs i andra länder

Hur förordningen genomförs i andra länder
De andra medlemsländerna förslag till sådana ändringar av den nationella lagstiftningen som behövs för genomförandet av rådets förordning kommer att avlåtas huvudsakligen under våren 2004.
Skatteregler om europabolag och bildande av
sådana bolag

5.3.

Den fortsatta beredningen

Efter utlåtandena har förslaget beretts som
tjänsteuppdrag vid justitieministeriet. På basis av utlåtandena har man vid den fortsatta
beredningen justerat 3, 9, 14 och 15 § i förslaget till lag om europabolag, de bestämmelser i förslagen till ändringar av lagarna
om finansierings- och försäkringsverksamhet
som gäller det intyg som registermyndigheten utfärdar och som är en förutsättning för
verkställandet av en fusion eller flyttning av
hemort, samt det 4 mom. som enligt ett lagförslag i propositionen skall fogas till 4 § lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992).
Dessutom har motiveringarna till lagförslaget
kompletterats och förtydligats.

6 . A n d r a o ms t ä n d ig h e t e r s o m in v e r ka t p å p r o p o s it io n e n s in n e h å ll
6.1.

Samband med andra propositioner

Avsikten är att i arbetslagstiftningen skall
tas in bestämmelser om ett system för arbetstagarinflytande som skall basera sig på bestämmelserna i det direktiv om arbetstagarinflytande som ansluter sig till rådets ovan
nämnda förordning. Behövliga lagändringar
bereds i en förhandlingsgrupp som arbetsministeriet har tillsatt och vars mandat går ut
vårvintern 2004. Europabolag kan inte registreras förrän ändringen av arbetslagstiftningen har trätt i kraft.

Inom Europeiska unionen finns förslag om
att Rådets direktiv 90/434/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av
aktier eller andelar som berör bolag i olika
medlemsstater skall ändras så att direktivet
uttryckligen blir tillämpligt också på europabolag och flyttning av ett europabolags hemort till en annan stat (KOM (2003) 613 slutlig). Avsikten är att ändringen av direktivet
skall antas så, att de nationella reglerna kan
träda i kraft senast den 1 januari 2005.
Finland har infört ovan nämnda direktiv så,
att de skattebestämmelser som baserar sig på
direktivet gäller också gränsöverskridande
omstruktureringar av företag, även om Finland hittills har saknat bolagsrättsliga bestämmelser om t.ex. gränsöverskridande fusioner.
Vidare föreslås en sådan ändring av rådets
direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater
att direktivet blir tillämpligt också på europabolag (KOM/2003/0462 slutlig). Avsikten
är att ändringen skall ske så, att de nationella
reglerna kan träda i kraft senast den 1 januari
2005.
Insättningsgaranti
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar
(insättningsgarantidirektivet)
grundar sig skyddet för insättningar i kreditinstitut på den insättningsgaranti som gäller i
den stat där kreditinstitutet har sin hemort.
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Insättningarna i ett kreditinstitut kan anslutas
till att omfattas av en annan stats (värdstatens) insättningsgaranti endast i den mån som
de anses höra till kreditinstitutets filial i
värdstaten och inte omfattas av insättningsgarantin i hemstaten. Värdstatens insättningsgaranti blir tillämplig endast till den del
som det överstiger det skydd som insättningsgarantin i hemstaten erbjuder.
Om en affärsbank fusioneras med ett europabolag som registreras i en annan stat, är
utgångspunkten den, att insättningarna i den
överlåtande banken efter fusionen endast omfattas av insättningsgarantin i dem stat där
den övertagande banken har sin hemort. Om
en finsk bank fusioneras med t.ex. en svensk
bank som omvandlas till europabolag, kommer alla insättningar i den finska banken därefter att omfattas av den insättningsgaranti
som gäller i Sverige. Eftersom insättningsgarantin i Sverige inte ersätter tidsbundna insättningar i samma utsträckning som insättningsgarantin i Finland, kan de tidsbundna
insättningarna i europabolagets finska filialer
skyddas separat hos den finska insättningsgarantifonden, till den del som de inte omfattas
av insättningsgarantin i Sverige.
Skydd för investeringar
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till
investerare bestäms ersättningssystemet enligt lagen i den stat där den som tillhandahåller tjänsten har sin hemort (artikel 2). Värdstatens ersättningssystem kan bli tillämpligt
endast till den del som detta ger ett skydd
som sträcker sig utöver det skydd som hemstaten erbjuder.
Om en bank eller ett värdepappersföretag
som tillhandahåller investeringstjänster fusioneras med ett bolag som registreras i en annan
stat, dras bankens eller företagets finska koncession in, dess medlemskap i ersättningsfonden upphör och kunderna börjar omfattas av
skyddssystemet i den andra unionsstaten. Om
ett utländskt företag fusioneras med en bank
eller ett värdepappersföretag som verkar i Finland, kan det utländska företagets verksamhetsställen i utlandet bli det filialer till det
finska bolaget och dess klienter omfattas då av
det finska ersättningssystemet.

6.3.
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Frågor som inte behandlas i propositionen

I förslaget behandlas inte skattefrågor som
är förknippade med bildandet av ett europabolag eller dess verksamhet eller behovet att
ändra tillsynen över beskattningen med anledning av ändringar i skattedirektiven eller
andra beskattningsfrågor. Om de ändringar i
den finska skattelagstiftningen som följer av
förslaget till ändring av direktivet om ett gemensamt beskattningssystem inte har trätt i
kraft när det bolags- och arbetsrättsligt blir
möjligt att bilda europabolag, är det önskvärt
att skatteförvaltningen ger anvisningar om
hur lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) skall tillämpas
vid bildning av europabolag. Behovet av bestämmelser om beskattning av europabolag,
bland annat när det gäller grundande av bolag och fast verksamhetsställe, bör utredas
separat under ledning av finansministeriet.
Behovet att ändra bestämmelserna om informationsskyldighet för bolag vars aktier eller andelar är föremål för offentlig handel
kommer att utredas separat under ledning av
finansministeriet. På fusion och flyttning av
hemort tillämpas värdepappersmarknadslagens (495/1989) bestämmelser om bolagets
kontinuerliga informationsskyldighet även
när inget sådant prospekt upprättas som avses
i värdepappersmarknadslagen. Innehållet i
denna kontinuerliga informationsskyldighet
kan vid behov förtydligas genom bestämmelser som värdepappersbörsen själv utfärdar.
I förslaget behandlar inte frågan hur de
krav som staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ställer på ett företags bokföring och revision skall sammanjämkas när ett bolag flyttar sin hemort till en
annan stat i samband med att ett europabolag
registreras eller senare, under europabolagets
verksamhetstid. Vid behov blir det även nödvändigt att under handels- och industriministeriets ledning separat utreda behovet av bestämmelser om en filials bokföringsskyldighet, bokslut och revision.
Under finansministeriets ledning måste det
också separat utredas om det finns behov att
utveckla insättningsgarantisystemet och ersättningssystemet för investerare av den anledningen att det blir lättare att bedriva kre-
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ditinstituts-, värdepappersföretags- och placeringsfondsverksamhet inom ramen för ett
europabolag.
I Finland har de privaträttsliga försäkringsbolagen hand om vissa lagstadgade försäkringssystem, såsom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. När en försäkring är lagstadgad regleras försäkringsskyldigheten,
försäkringens innehåll och de övriga försäkringsvillkoren i lag. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är en betydelsefull del av
det finska systemet för social trygghet. Under
ledning av social- och hälsovårdsministeriet

utreds separat om särskilda regler behövs för
det fall att ett försäkringsbolag som idkar
lagstadgad olycksfallsförsäkring omvandlas
till europabolag eller flyttar sin hemort till en
annan stat.
En särskild utredning bör göras om de organisatoriska och finansiella behov som uppstår hos finansinspektionen och försäkringsinspektionen när deras tillsynsobjekt blir tillsynsobjekt hos en utländsk myndighet. Detsamma gäller frågan hur det material som
tillsynsobjektet själv har hand om skall förvaras i dessa fall.

DETALJMOTIVERING
1.

L a g e n o m e u r o p a b o la g

1 §. Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde. Av lagförslagets 1 mom. framgår att på ett europabolag skall tillämpas rådets förordning samt de kompletterande bestämmelserna i lagen om europabolag. Lagen
upprepar inte innehållet i förordningen, utan
ett bolaget och de som kommer i kontakt
med det måste vara förtrogna både med bestämmelserna i förordningen och bestämmelserna i lagen om europabolag. Rådets förordning är primär i förhållande till nationella
lagregler, varför nationella bestämmelser
som står i strid med lagen inte får tillämpas.
Bestämmelsen i 2 mom. är avsedd att upplysa den som tillämpar lagen om vilka bestämmelser som skall tillämpas på ett europabolag samt i vilken ordning de skall tilllämpas på bolaget.
Enligt av artikel 9.1 c (ii) i rådets förordning samt hänvisningen i detta moment skall
på ett europabolag tillämpas t.ex. vad som
lagen om aktiebolag föreskriver om bolagsstämma och enhälliga beslut som aktieägarna
fattar utan att hålla någon formell bolagsstämma.
På motsvarande sätt skall enligt rådets förordning de nationella bestämmelserna och
föreskrifterna om publika aktiebolag tillämpas i fråga om ett europabolags bokföringsskyldighet. I enlighet härmed skall ett europabolag alltid ha minst en CGR-revisor.

Enligt artikel 61 i rådets förordning skall
på ett europabolag tillämpas de bestämmelser
om bokslut som gäller publika aktiebolag i
den medlemsstat där europabolaget har sin
hemort. Bestämmelserna i bokföringslagen
och 11 kap. lagen om aktiebolag tillämpas
följaktligen i fråga om europabolags bokföring, bokslut och koncernbokslut.
Om den nationella lagstiftningen innehåller
särskilda bestämmelser om den verksamhet
som europabolaget bedriver, skall dessa bestämmelser enligt artikel 9.3 i rådets förordning tillämpas fullt ut på europabolaget. På
ett europabolag som bedriver kreditinstitutseller försäkringsverksamhet, tillämpas följaktligen speciallagstiftningen om denna
verksamhet på bolaget, enligt förordningen
och hänvisningen i detta moment. Enligt artikel 62 i rådets förordning tillämpas på ett
sådant europabolags bokföringsskyldighet
även den speciallagstiftning som gäller näringen i fråga.
Enligt hänvisningarna i artikel 9.1. c (ii),
artikel 18 och artikel 61 skall en slutredovisning ges för ett finskt aktiebolag som har fusionerats med ett europabolag i en annan
medlemsstat och på slutredovisningen skall
tillämpas vad bestämmelserna i 14 kap. 17 §
3 mom. lagen om aktiebolag föreskriver om
slutredovisningens innehåll, granskning och
registrering. Slutredovisningen skall följaktligen anmälas till den finska registermyndigheten för registrering.
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Ett utländskt europabolags filials bokföringsskyldighet grundar sig på bestämmelsen
i 1 kap. 1 § bokföringslagen (1336/1997),
som föreskriver att var och en som driver rörelse eller utövar yrke är skyldig att föra bok
över denna verksamhet. Enligt bokföringsnämndens tolkning (1275/1994)är en utlänning bokföringsskyldig i Finland enligt bokföringslagen när fortlöpande rörelse eller
yrke utövas från ett fast driftsställe i Finland.
Avsikten med 3 mom. är att förtydliga vilken anknytning ett bolag skall ha till Finland
för att lagen skall tillämpas på bolaget. Bestämmelsen föreslås för tydlighetens skull,
eftersom ett europabolag kan flytta sin hemort till en annan medlemsstat.
2 §. Registrering. Enligt 1 mom. skall Patent- och registermyndigheten vara registermyndighet i ärenden som gäller europabolag
som registreras i Finland. I registret införs
europabolag vilkas hemort enligt bolagsordningen är Finland, samt filialer som ett i en
annan stat registrerat europabolag har grundat i Finland. Europabolagen och deras filialer skall antecknas i handelsregistret på
samma sätt som inhemska aktiebolag och utländska näringsidkares filialer.
Med registreringsärenden avses i lagförslaget såväl behandling av registeranmälningar
som avses i lagen om europabolag, rådets
förordning, lagen om aktiebolag eller bokföringslagen som andra myndighetsuppgifter i
anslutning till registrering av uppgifter i registret. Till dessa hör behandlingen av ansökningar om tillstånd som krävs för verkställighet av vissa beslut, utfärdande av intyg
och anmälningar till utländska myndigheter i
samband med att ett europabolag bildas eller
flyttar sin hemort samt annonsering i Europeiska gemenskapens officiella tidning om att
ett europabolag har registrerats, avregistrerats eller flyttat sin hemort till en annan stat.
Enligt lagförslaget skall registermyndigheten vara behörig myndighet att på ansökan av
de fusionerande bolagen utse en eller två experter i de fall som avses i förordningens artikel 22. Till ansökan skall fogas en utredning om att den som föreslås bli expert kan
utses till sådan expert som avses i artikel 10 i
direktivet om fusioner av aktiebolag
(78/855/EEG) i något av Europeiska unionens medlemsländer eller i någon annan stat
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inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Bestämmelsen tillgodoser kravet i artikel
68.2 i rådets förordning att Finland i sin nationella lag skall utse de myndigheter som är
behöriga att behandla vissa ärenden som avses i förordningen.
I 2 mom. föreslås för tydlighetens skull en
hänvisning till de bestämmelser som tillämpas i fråga om registrering av ett europabolag
och ett europabolags firma. Enligt rådets förordning skall ett europabolags firma innehålla bokstavskombinationen ”SE” (artikel
11.1). På europabolag tillämpas också firmalagen, varför ett europabolags firma skall individualisera näringsidkarens företag och
kunna särskiljas från redan registrerade firmor. Firman får inte stå i strid med god sed
eller vara förväxlingsbar med någon annans
firma (1, 4 och 5 § firmalagen).
3 §. Var stiftarens huvudkontor kan vara
beläget. Enligt lagförslaget kan i bildandet av
ett europabolag även delta bolag vars huvudkontor inte är belägna i gemenskapen, om
bolaget är bildat enligt bestämmelserna för
en stat inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, har sin stadgeenliga hemort i den
medlemsstaten och har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i någon medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Enligt förslaget skall undantaget även gälla
andra bolag som aves i artikel 48 i grundfördraget, om europabolaget bildas så som avses
i artikel 2.3 i rådets förordning. Ett sådant
bolag kan t.ex. vara ett finskt andelslag och
ett motsvarande andeslag som har bildats enligt lagen i någon annan medlemsstat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Enligt artikel 2.5 i rådets förordning kan en
medlemsstat föreskriva att ett ovan nämnt
undantag skall vara tillåtet. Möjligheten att
göra ett sådant undantag behövs t.ex. när ett
bolag som är registrerat i Finland eller i en
annan medlemsstat och som planeras bli stiftare i ett europabolag har sitt huvudkontor i
ett OECD-land utanför gemenskapen. De uttryck som används om en utländsk sammanslutning som jämställs med ett
aktiebolag eller andelslag är desamma som
används i lagen om aktiebolag (1 kap. 3 §
lagen om aktiebolag).
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Ett europabolag som bildas enligt artikel
2.3 i rådets förordning kan som stiftare ha
aktiebolag, men också privat- eller offentligrättsliga juridiska personer som avses i artikel 48.2. i grundfördraget.
4 §. Bildande av europabolag genom fusion. I paragrafen föreslås bestämmelser som
kompletterar bestämmelserna i rådets förordning om registermyndighetens tillstånd, som
krävs för att en fusion skall få verkställas när
ett finskt publikt aktiebolag deltar i en fusion
genom vilket ett europabolag bildas. De föreslagna kraven gäller finska bolag som deltar i
en sådan fusion. Dessutom föreslås i 1 mom.
bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i lagen om aktiebolag om registrering
av tillståndet att verkställa fusionen, när det
övertagande bolaget registreras i Finland.
Förslaget i 1 mom. gäller en fusion vid vilken det mottagande bolag registreras som europabolag i det finska handelsregistret. I dessa fall skall de finska bolag som deltar i fusionen anmäla fusionsplanen för registrering
enligt vad som bestäms i 14 kap. 5 § lagen
om aktiebolag. Ett tillstånd att verkställa fusionsplanen som de finska aktiebolagen har
ansökt om kan beviljas när borgenärsskyddsförfarandet har genomförts enligt 14 kap. 1315 § lagen om aktiebolag och under förutsättning att de bolag från övriga länder vilka
också deltar i fusionen godkänner den rätt till
inlösen som bestäms i 5 §.
För att specialbestämmelsen om företagssanering i 14 kap. 15 § lagen om aktiebolag
skall kunna tillämpas måste det saneringsförfarande som avses i kapitlets 14 § omfatta
samtliga bolag som deltar i fusionen och de
måste dessutom höra till samma koncern.
Specialbestämmelsen kan endast i undantagsfall bli tillämplig när ett europabolag bildas,
eftersom utgångspunkten är att lagen om företagssanering (47/1993) inte tillämpas på ett
utländskt bolag som har sin stadgeenliga
hemort i någon annan stat än Finland. Specialbestämmelsen i lagen om aktiebolag kan
därför bli tillämplig när inga andra än ett
finskt moderbolag och dess inhemska eller
utländska dotterbolag deltar i fusionen och
lagen om företagssanering tillämpas på de utländska dotterbolag som deltar i fusionen på
den grunden att platsen för dessa utländska
bolags huvudsakliga intressen finns i Fin-

land, så som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden.
Enligt artikel 18 i rådets förordning skall
beträffande frågor som inte alls eller endast
delvis regleras i förordningen, såsom fusionsförslagets bilagor, i fråga om varje bolag som
deltar i fusionen tillämpas de lagbestämmelser i den medlemsstat där bolaget hör hemma
vilka gäller för fusion av publika aktiebolag i
enlighet med direktiv 78/855/EEG.
Till den ansökan om tillstånd att verkställa
fusionen som skall lämnas till den finska registermyndigheten (14 kap. 13 § 2 mom. lagen om aktiebolag) skall fogas varje fusionerande bolags fusionsbeslut och fusionsplanernas bilagor. Att bilagorna till utländska
bolags fusionsplaner lämnas till den finska
registermyndigheten har betydelse främst
med tanke på att aktieägarna och borgenärerna i de finska aktiebolag som deltar i fusionen skall få information. Den finska registermyndighetens beslut i ett ärende som gäller beviljande av tillstånd att verkställa en fusion gäller det finska bolagets borgenärer,
och beslutet baserar sig inte på bilagorna till
något utländskt bolags fusionsplan. För de
utländska bolag som deltar i fusionen är det
myndigheten på bolagets hemort som kontrollerar att fusionsplanen (i förordningen
kallad fusionsförslaget) har offentliggjorts,
borgenärsskyddet har tillgodosetts och bolagsstämmans beslut har fattats på lagenligt
sätt (artikel 26.2 i rådets förordning). Därför
är det tillräckligt att till ansökan om tillstånd
att verkställa fusionen för de fusionerande utländska bolagens vidkommande fogas fusionsbeslutet samt de bilagor till fusionsplanen som den nationella lagen kräver och som
inte behöver översättas till finska eller svenska.
Eftersom det övertagande bolaget registreras i Finland, skall senast till anmälan om
verkställandet av fusionen fogas ett intyg av
myndigheten på det utländska bolagets hemort om att de åtgärder och formaliteter som
fusionen förutsätter är fullgjorda för det utländska bolagets vidkommande samt dessutom bolagets fusionsplan, fusionsbeslut och
översättningar av dessa handlingar till finska
eller svenska. Den finska registermyndigheten skall kontrollera att de bolag som deltar i
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fusionen har godkänt en fusionsplan (i förordningen kallad fusionsförslag) med samma
lydelse (artikel 26).
Borgenärsskyddsförfarandet i lagen om aktiebolag gäller endast de finska bolag som
deltar i fusionen, varför borgenärer till utländska bolag som deltar i fusionen inte kan
motsätta sig fusionen genom att hänvisa till
finsk lag och den oberoende experten behöver inte i sitt utlåtande behandla fusionen ur
de utländska bolagens eller deras aktionärers
eller borgenärers synvinkel.
Lagen om aktiebolag definierar inte närmare vilka skulder som kan ge en borgenär rätt
att motsätta sig en fusion. Enligt rådets förordning skall de fusionerande bolagens borgenärer skyddas enligt lagstiftningen i den
medlemsstat under vilken vart och ett av de
fusionerande bolagen lyder, på samma sätt
som vid fusion av publika aktiebolag och
med beaktande av att fusionen i detta fall är
gränsöverskridande (artikel 24.1 a). EG:s
tredje bolagsrättsliga direktiv (77/91/EEG),
som gäller nationella fusioner av publika aktiebolag skyddar borgenärer vilkas fordringar
har uppstått innan fusionsplanen offentliggjordes, om inte nationell lag föreskriver ett
bättre skydd (artikel 13). Enligt förarbetena
till bestämmelsen i aktiebolagslagen har en
borgenär i det överlåtande bolaget med stöd
av fusionsbestämmelserna i lagen rätt att
kräva in sin fordran och den gottgörelse som
fram till fusionen belöper sig på den
(Reg.prop. 89/1996 s. 143). Veterligen har
man inte i finsk rättspraxis eller rättsdoktrin
närmare tagit ställning till vilka skulder som
skall beaktas i verkställighetstillståndsförfarandet.
Enligt svensk rättsdoktrin skall i tillståndsförfarandet beaktas skulder som kunde bevakas i bolagets konkurs, om konkursen skulle
börja vid den för tillämpningen av bestämmelsen kritiska tidpunkten. Denna tolkning
är logisk även ur den finska bolagsrättens
synvinkel.
I Finland har man i den konkursrättsliga
rättspraxisen och rättsdoktrinen ansett att en
skatteskuld som uppfyller vissa förutsättningar existerar redan när konkursen börjar,
även om den slutliga debiteringen sker först
under konkursen (HD 1971 II 74).
För att samtycke till inlösningsrätt skall an-
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ses vara givet räcker det i allmänhet att detta
konstateras i fusionsplanen. Att göra detta
samtycke till ett villkor för tillståndet är behövligt för att de minoritetsaktionärer som
motsätter sig fusionen skall få sin ställning
ordnad på motsvarande sätt som enligt lagen
om aktiebolag även när utländska aktiebolag
deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i rådets förordning. Samtycke behövs bara till
inlösningsrätten och inlösningsförfarandet,
varför verkställigheten av fusionen kan registreras även om inlösningsförfarandet inte
ännu är slutfört. Villkoret tillämpas inte i fråga om den rätt som aktionärer i ett bolag som
har sin hemort i en annan medlemsstat kan ha
att yrka inlösen av sina aktier.
Kravet på samtycke behövs för att säkra
rätten till inlösen, eftersom artikel 25.3 i rådets förordning föreskriver att om den nationella lagstiftningen i ett fusionerande bolags
medlemsstat föreskriver ett förfarande för
kontroll och ändring av aktiernas utbytesförhållande eller för kompensation av minoritetsaktieägare utan att det hindrar fusionens
registrering, får förfarandet tillämpas endast
om de övriga fusionerande bolagen i vilkas
hemorts lag inte bestäms om ett sådant förfarande i samband med att de godkänner fusionsplanen godkänner att förfarandet tillämpas.
Enligt den tredje meningen i momenten
skall de bolag som deltar i fusionen anmäla
fusionen för registrering inom sex månader
från det att tillståndet att verkställa fusionen
har beviljats i Finland och de övriga bolag
som deltar i fusionen har givits ett intyg som
avses i artikel 25.2 i förordningen. I samband
med registreringen av anmälan om verkställandet av fusionen kontrollerar den finska registermyndigheten fusionens och bolagsbildningens laglighet (artikel 26.1 i rådets förordning).
För finska bolag undersöker registermyndigheten redan i samband med registreringen
av fusionsplanen att planen är uppgjord och
godkänd så som föreskrivs i rådets förordning och lagen om aktiebolag samt att inte
heller firmalagen hindrar registreringen av
europabolagets firma.
I samband med registreringen av anmälan
om verkställandet av fusionen kontrollerar
registermyndigheten att registeranmälan, de
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försäkringar och intyg som skall fogas till
anmälan samt eventuella företagsinteckningsarrangemang motsvarar bestämmelserna i 14 kap. 16 § lagen om aktiebolag och företagsinteckningslagen. Innan verkställigheten registreras gäller det också att klarlägga
att ett finskt bolag som deltar i fusionen och
ett övertagande europabolag som kommer att
registreras i Finland uppfyller kraven i näringslagstiftningen, i de fall där bolaget bedriver en reglementerad näring. I Finland svarar
särskilda myndigheter, såsom finansinspektionen och försäkringsinspektionen för tillsynen över att de särskilda villkoren i denna
lagstiftning är uppfyllda. Registermyndigheten är i allmänhet inte skyldig att kontrollera
annat än att fusionsbeslutet motsvarar bestämmelserna i bolags- och handelsregisterlagstiftningen.
De särskilda villkoren i finans- och försäkringslagstiftningen tillämpas också när ett
tillstånd att verkställa en fusion skall beviljas
och ansökan om verkställighet av en fusion
skall registreras.
För de utländska bolag som deltar i fusionen kontrollerar registermyndigheten i samband med registreringen av anmälan om
verkställigheten av fusionen att fusionen och
bolagsbildningen har varit lagenlig, vilket
kontrolleras med ett intyg som den behöriga
myndigheten på varje bolags stadgeenliga
hemort utfärdar. Intyget skall lämnas till registermyndigheten inom sex månader efter
att det utfärdades (artikel 26.2 i rådets förordning).
Enligt artikel 26.3 i rådets förordning skall
registermyndigheten kontrollera att de fusionerande bolagen har godkänt en fusionsplan
(i förordningen kallad fusionsförslag) med
samma lydelse och att riktlinjer för arbetstagarinflytandet har fastställts i enlighet med
direktivet om arbetstagarinflytande. För att
innehållet i besluten om godkännande av
planen skall framgå, skall till registeranmälan
även fogas en de fusionerande utländska bolagens fusionsbeslut på finska eller svenska.
När det gäller avtalet om arbetstagarinflytande, kontrollerar registermyndigheten dess
laglighet i första hand med hjälp av de handlingar som lämnas till myndigheten. Sökandena svarar för att avtalet, som är ett villkor
för registreringen, är lagligt på samma sätt

som de svarar för andra uppgifter och handlingar som de lämnar till registermyndigheten. Av registermyndigheten kan i allmänhet
inte krävas att den särskilt skall kontrollera
om ett avtal är lagligt, eftersom myndigheten
i allmänhet inte ens kan bedöma om parterna
i avtalet är de rätta.
Om ett avtal om arbetstagarinflytande har
ingåtts i enlighet med direktivet om arbetstagarinflytande, är det registermyndighetens
sak att konstatera att ett avtal finns och att i
det nämns de omständigheter som enligt direktivet skall ingå i ett giltigt avtal. Om inget
avtal om arbetstagarinflytande ingås, skall
sökandena ge registermyndigheten en utredning över att ett särskilt förhandlingsorgan
har beslutat att inte inleda förhandlingar eller
att avbryta förhandlingar som redan har inletts eller om att den i direktivet föreskrivna
tiden för inrättandet av förhandlingsorganet,
dvs. sex månader, har gått ut och att inget beslut om fortsatta förhandlingar har fattats.
Om något avtal om arbetstagarinflytande
inte har ingåtts, antecknas medlemmarna i
europabolagets styrelse och förvaltningsråd i
registret på basis av bolagets anmälan, på
samma sätt som medlemmarna i ett publikt
aktiebolags organ.
Om arbetstagarna anser att avtalet om arbetstagarinflytande eller ett annat arrangemang i fråga om arbetstagarinflytande inte
motsvarar den lagstiftning som införts på basis av direktivet, kan de använda sig av allmänna och arbetsrättsliga medel för att få sitt
rättsskydd tillgodosett och sakförhållandet
rättat. Beroende på fallet kan arbetstagarna
eller en organisation som företräder dem t.ex.
väcka fastställelsetalan om att detta sakförhållande skall konstateras (beträffande verkställighetsförbud se kapitel 6.1 i den allmänna motiveringen).
Om ett fusionerande utländskt bolag har en
registrerad filial i Finland, avregistrerar registermyndigheten filialen på basis av en
nedläggningsanmälan, samtidigt som den registrerar verkställigheten av fusionen.
Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas när ett
finskt bolag fusioneras med ett sådant under
bildning varande nytt bolag eller redan existerande finskt eller utländskt bolag som
kommer att registreras som europabolag i en
annan stat. I samband med fusionen kan även
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hemorten för ett publikt finskt aktiebolag
som blir europabolag flyttas till en annan
stat. I dessa fall klarlägger myndigheten i
samband med beviljandet av tillståndet för de
finska bolagens del även hur företagsinteckningarna kommer att regleras i samband med
fusionen, eftersom verkställigheten av fusionen anmäls för registrering i en annan stat än
Finland.
Vid en fusion som avses i 2 mom. utreder
registermyndigheten också under tillståndsförfarandet om det finns förutsättningar att
för de finska bolag som fusioneras utfärda ett
sådant intyg som avses i paragrafens 3 mom.
och artikel 25.2 i rådets förordning.
Under ett tillståndsförfarande som avses i
detta moment tillämpas bestämmelserna om
borgenärsskydd i lagen om aktiebolag även
på ett övertagande finskt bolag som i samband med fusionen omvandlas till ett europabolag som registreras i en annan stat. Motiveringen till denna breddning av borgenärsskyddet har anförts ovan i kapitel 2.2.
Om företagsinteckning har fastställts i
egendom som tillhör ett finskt bolag som deltar i fusionen och det övertagande bolaget
registreras i en annan stat, skall till registermyndigheten lämnas ett avtal mellan bolaget
och inteckningshavarna om överföring av inteckningarna eller en ansökan om dödande av
inteckningarna, innan myndigheten kan bevilja tillstånd till att fusionen får verkställas
eller utfärda ett intyg som avses i paragrafens
3 mom. och i artikel 25.2. i rådets förordning.
Tillstånd kan beviljas under förutsättning
att samtliga pantbrev har lämnats till registermyndigheten och att inteckningarna är dödade eller att det finns en ansökan om överföring av inteckningarna som har ett sådant
innehåll att registermyndigheten i enlighet
med 10 § 3 mom. företagsinteckningslagen
(634/1984) kan överföra inteckningen på en
under bildning varande filial senast när myndigheten har fått ett registreringsmeddelande
av myndigheten i det övertagande bolagets
hemstat.
Företagsinteckningarna kan regleras t.ex.
så, att man kommer överens om att inteckningarna på ett sätt som företagsinteckningslagen tillåter skall hänföra sig till egendom
som tillhör en finsk filial till ett europabolag
som införs i handelsregistret, att företagsin-
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teckningarna skall dödas helt och hållet eller
att bolaget och säkerhetsborgenären kommer
överens om något annat arrangemang som
tryggar borgenärens fordran. I praktiken torde en överföring av inteckningarna i allmänhet förutsätta att en grundanmälan görs för filialen innan tillstånd att verkställa fusionen
beviljas, så att filialen kan registreras när registermyndigheten har fått ett meddelande
om att europabolaget har registrerats i någon
annan stat. På motsvarande sätt kan ansvaret
för inteckningarna också överföras på en existerande filial till ett utländskt bolag som deltar i fusionen.
Fusionen och den samtidiga bildningen av
europabolaget träder i kraft när europabolaget registreras i den stat som är hemort för
det övertagande bolaget (artikel 27). När fusionen träder i kraft övergår bolagets tillgångar och skulder till det övertagande bolaget, aktieägarna i det överlåtande bolagets
blir aktieägare i det övertagande bolaget, det
överlåtande bolaget upphör att existera och
det övertagande bolaget antar den juridiska
formen av europabolag (artikel 29). Fusion
kan betraktas som generalsuccession, vars
innehåll bestäms av bestämmelserna i rådets
förordning och de kompletterande bestämmelserna i nationella lagar som tillämpas på
de fusionerande bolagen.
Huruvida fusionsvederlag betalas till det
överlåtande bolagets aktieägare bestäms av
den lag som tillämpas på det under bildning
varande europabolaget och av fusionsplanen.
Skyldigheten att betala ett inlösningspris till
aktieägare som motsätter sig fusionen är en
skyldighet vars grund har uppstått före registreringen av fusionen och ansvaret för den
övergår enligt artikel 29 i rådets förordning
på det övertagande bolaget.
I praktiken är det möjligt att i det finska
handelsregistret kommer att finnas kvar aktiebolag som har upplösts samtidigt som ett
övertagande europabolaget har införts i en
annan stats register. Rådets förordning innehåller inga bestämmelser om någon skyldighet för myndigheten i registreringslandet att
meddela myndigheten på ett överlåtande bolags hemort om att europabolaget har registrerats. Däremot skall myndigheten i registreringslandet meddela Europeiska gemenskapernas officiella tidning om registreringen
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inom en månad från det att registreringen offentliggjordes i registreringslandet (artikel
14). I praktiken kan den finska registermyndigheten därför genom tidningen eller genom
ett frivilligt meddelande av det övertagande
bolaget eller en myndighet i registreringslandet få kännedom om att ett bolag som är infört i handelsregistret har upplösts.
Enligt lagförslaget i propositionen skall bestämmelserna om det överlåtande bolagets
slutredovisning i 14 kap. 17 § 3 mom. lagen
om aktiebolag tillämpas på ett övertagande
bolag som registreras som europabolag i en
annan stat. Om flyttningen av hemorten till
den andra staten genomförs utan att aktieägandet ändrar, behövs inte utdelning av vederlag eller utredning om utdelningen. På betalningen av ett eventuellt vederlag tillämpas
rådets förordning och lagen i den övertagande staten, varför rätten till vederlag inte kan
regleras på ett sätt som motsvarar inhemska
fusioner. Den ekonomiska redogörelse som
skall ingå i slutredogörelsen skall ges i enlighet med bestämmelserna om bokslut även när
ett övertagande bolag som flyttar till en annan stat enligt denna stats bestämmelser om
bokslut och bokföring får fortsätta sin bokföringsperiod i den nya hemstaten.
Om det övertagande bolaget fortsätter sin
verksamhet i Finland genom en filial, kan
den nya filialen anmälas för registrering redan i samband med ansökan om tillstånd att
verkställa fusionen. Om ett fusionerande utländskt bolag redan har en filial i Finland,
skall även ändringen av föremålet för bolagets verksamhet samt andra sådana ändringar
som berör filialen och som har samband med
fusionen anmälas för registrering.
Enligt 3 mom. skall registermyndigheten för
de finska aktiebolag som deltar i fusionen utfärda ett sådant bindande intyg som avses i artikel 25.2 i rådets förordning om att de handlingar har utförts och de formaliteter har fullgjorts som är en förutsättning för fusionen.
Momentet tillämpas på fusioner som avses i 2
mom., när det övertagande bolaget registreras
som europabolag i en annan stat. Enligt artikel
68.2 skall medlemsstaten utse den myndighet
som skall utfärda intyget. Registermyndigheten utfärdar intyget för bolag som deltar i bildandet av ett europabolag och som lyder under finsk lagstiftning (artikel 18).

Intyget kan utfärdas efter att förutsättningarna för fusionen har utretts i det tillståndsförfarande om vilket bestäms i 2 mom., och
beslutet har vunnit laga kraft. Enligt lagförslaget skall registermyndigheten utfärda intyget. Registermyndigheten är skyldig att utfärda intyget på finska eller på svenska.
Översättningen av intyget till det språk som
används i den stat där det bildade europabolaget registreras är något som i första hand
sökanden svarar för. Om praxisen blir sådan
att ordalydelsen i intyget kommer att motsvara gällande tillståndsbeslutspraxis och motsvarar ordalydelsen i förordningen, torde det
sannolikt inte medföra avsevärda extrakostnader för registermyndigheten att utfärda intyget på åtminstone några andra språk än
finska och svenska.
5 §. Inlösen av aktier med anledning av fusion. I paragrafen föreslås bestämmelser om
rätt för aktieägare i finska publika aktiebolag
som är stiftare i ett europabolag att yrka på
inlösen av sina aktier. Enligt förslaget skall
aktieägare i publika aktiebolag som fusioneras med ett europabolag ha rätt att yrka inlösen av sina aktier på motsvarande sätt som
vid fusion enligt lagen om aktiebolag. Rätt
till inlösen skall också finnas när ett publikt
aktiebolag fusioneras med ett europabolag
som registreras i en annan stat. Enligt förslaget skall även aktieägarna i ett övertagande
publikt aktiebolag som vid fusionen blir ett
europabolag ha rätt att få sina aktier inlösta
om europabolaget registreras i en annan stat.
Att rätt till inlösen föreslås för aktieägarna i
ett publikt aktiebolag som är överlåtande bolag motiveras av kravet på enhetliga regler.
När ett finskt aktiebolag som överlåtande bolag fusioneras med ett europabolag som registreras i en annan stat, påverkas aktieägarnas
ställning på samma sätt som om aktiebolaget
skulle fusioneras med ett annat finskt aktiebolag. I praktiken har det inlösningsförfarande som föreskrivs i lagen om aktiebolag i
allmänhet inte avsevärt försvårat fusionerna.
Inlösningsmöjligheten har gjort att minoritetsaktieägarnas missnöje med fusionsbeslutet i praktiken aldrig har lett till klander av
fusionsbeslutet, vilket i allmänhet väsentligt
skulle försvåra fusionen.
Att även ett övertagande publikt aktiebolags aktieägare skall ha rätt att få sina aktier
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inlösta föreslås därför att det byte av rättsordning som sker när bolaget flyttar sin hemort kan påverka aktieägarnas rättigheter och
skyldigheter i bolaget så kraftigt att ändringarnas rättsverkningar kan jämställas med fusion eller ändring av bolagsordningen på det
sätt som avses i 9 kap. 15 § lagen om aktiebolag. Det kan vara svårt att förutse hur en
flyttning av hemorten inverkar på aktieägarnas ställning, eftersom hemorten kan flyttas
till vilken nuvarande eller kommande stat
som helst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den nationella lagstiftningen om aktieägarnas rättigheter och skyldigheter endast delvis är harmoniserad genom rådets direktiv och gemenskapens bolagsrättsliga direktiv.
Uttryckliga bestämmelser behövs om aktieägarnas rätt till inlösen, eftersom en medlemsstat för fusionerande bolag som lyder
under medlemsstatens lagstiftning kan utfärda sådana bestämmelser som är avsedda att
säkerställa ett lämpligt skydd för de minoritetsaktieägare som motsatt sig fusionen (artikel 24.2 i rådets förordning).
Enligt rådets förordning skall medlemsstatens nationella lagstiftning om publika aktiebolag tillämpas på de fusionerande bolagens
borgenärer, innehavare av de fusionerande
bolagens masskuldebrev och innehavare av
andra värdepapper än aktier vilka är förenade
med speciella rättigheter i de fusionerande
bolagen (artikel 24.1 i rådets förordning). I
fråga om innehavare av sådana särskilda rättigheter som avses i 14 kap. 3 § lagen om aktiebolag samt borgenärerna i överlåtande bolag tillämpas bestämmelserna om inlösen och
borgenärsskydd i lagen om aktiebolag direkt
med stöd av förordningen.
6 §. Annat bildande av europabolag. I paragrafen föreslås bestämmelser om registrering och kungörelse av ett förslag om att ett
holdingeuropabolag i enlighet med rådets
förordning skall bildas eller ett publikt aktiebolag omvandlas till europabolag samt om
registrering och kungörelse av uppgifter om
aktier eller bolagsandelar som ställs till holdingbolagets förfogande. Förslaget har samband med bestämmelserna i förordningen,
som föreskriver att ett sådant förslag samt
uppgifter om aktier och bolagsandelar som
bolagen är villiga att tillskjuta skall offent-
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liggörs i varje medlemsstat där ett bolag som
deltar i en sådan åtgärd har sin hemort, på
samma sätt som de registeranteckningar som
avses i det första bolagsrättsliga direktivet
skall offentliggöras i medlemsstaten.
Enligt lagförslaget skall förslagen och uppgifterna om avsikt att tillskjuta aktier och andelar registreras och kungöras på samma sätt
som en fusionsplan skall registreras och kungöras enligt bestämmelserna i lagen om aktiebolag.
7 §. Bolagsledning. I 1 mom. föreslås bestämmelser om hur bestämmelserna om
publika aktiebolags styrelser och förvaltningsråd i lagen om aktiebolag skall tillämpas på europabolags organ och medlemmarna i dessa organ. Hänvisningen till lagen om
aktiebolag behövs för tydlighetens skull, eftersom de benämningar som rådets förordning använder om europabolagets organ skiljer sig från dem som används i lagen om aktiebolag och förordningen inom vissa gränser
tillåter nationella regler som kompletterar bestämmelserna i förordningen (t.ex. artiklarna
39.1.39.4, 40.3, 41.3, 43.1, 43.2, 47.1 och
48). Hänvisningen innebär att ett europabolags ledningsorgan eller förvaltningsorgan
skall ha minst tre medlemmar och dess tillsynsorgan minst fem medlemmar. Hänvisningen medför att bestämmelserna i lagen om
aktiebolag tillämpas på val av medlemmarna
i ett europabolags tillsynsorgan, förvaltningsorgan och ledningsorgan samt på dessa
organs uppgifter, om inte annat följer av
tvingande bestämmelser i rådets förordning. I
bolagsordningen för ett europabolag som registreras i Finland kan följaktligen t.ex. föreskrivas att bolagsstämman utser ledningsorganets medlemmar även i ett bolag som har
ett tillsynsorgan (artikel 39.2). Av hänvisningen följer att även en enskild medlem av
tillsynsorganet har rätt att få uppgifter om
bolaget vid tillsynsorganets sammanträde (artikel 41.3). Å andra sidan skall de tvingande
bestämmelserna i rådet förordning, bl.a. bestämmelserna om den längsta tid för vilken
ledningsorganets, förvaltningsorganets och
tillsynsorganets medlemmar får utses tillämpas i stället för bestämmelserna i lagen om
aktiebolag (artikel 46.1). Av hänvisningen
följer också att ledningsorganet i ett europabolag som har ett tillsynsorgan registreras i
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handelsregistret som ett ledningsorgan som
fungerar som bolagets styrelse.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om europabolagets skyldighet att utse en verkställande direktör, på vilken skall tillämpas bestämmelserna om verkställande direktör i lagen om aktiebolag. Förslaget motsvarar de
krav som ställs på publika aktiebolag.
Förslaget har anknytning till artiklarna 39.1
och 43.1 i rådets förordning, som föreskriver
att en medlemsstat både i fråga om den dualistiska och den monistiska förvaltningsmodellen kan föreskriva att en verkställande direktör eller flera verkställande direktörer
skall ansvara för den löpande förvaltningen
på samma villkor som enligt nationell lag
gäller för publika aktiebolag.
8 §. Bolagsstämma. Enligt 1 mom. har varje aktieägare i ett europabolag rätt att få ett
ärende behandlat av bolagets bolagsstämma.
Avsikten med förslaget är att reglera en aktieägares rätt att ta initiativ på samma sätt
som lagen om aktiebolag reglerar en aktieägares rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman (9 kap. 7 § lagen om aktiebolag).
Rådets förordning utgår från att endast aktieägare vilka tillsammans innehar aktier
motsvarande minst 10 % av det tecknade aktiekapitalet får begära att ett bestämt ärende
skall behandlas av bolagsstämman. Procentsatsen får sänkas genom bestämmelser i bolagsordningen eller nationell lag på samma
villkor som för publika aktiebolag (artikel
56).
Enligt 2 mom. är länsstyrelsen behörig
myndighet att behandla en ansökan om att ett
europabolag skall hålla bolagsstämma även
när ansökan grundar sig på att bolaget har
försummat att ordna en stämma som föreskrivs i rådets förordning.
Enligt artikel 55.3 i rådets förordning kan
den behöriga rättsliga eller administrativa
myndigheten på den ort där ett europabolag
har sin stadgeenliga hemort förordna att
stämman skall sammankallas enligt vad som
bestäms i förordningen. Bestämmelsen begränsar inte tillämpningen av bestämmelser i
nationell lag. I momentet föreslås för tydlighetens skull en uttrycklig hänvisning, eftersom i 2 § bestäms vilken myndighet som är
behörig myndighet i registreringsärenden.

Förslaget kompletterar bestämmelserna i 9
kap. 8 § 2 mom. lagen om aktiebolag, som
med stöd av artikel 9.1 i rådets förordning
och hänvisningen i lagförslagets 1 § 2 mom.
skall tillämpas även på europabolag.
9 §. Flyttning av ett bolags hemort från
Finland. I paragrafen föreslås bestämmelser
om flyttning av hemort. Bestämmelserna
kompletterar bestämmelserna i artikel 8.1 –
8.4, 8.6 – 8.12 samt 8.15 och 8.16 i rådets
förordning. I paragrafen föreslås närmare bestämmelser om registrering och kungörelse
av flyttningsförslaget, borgenärsskyddet samt
hur lagenligheten av flyttningen skall kontrolleras innan registermyndigheten utfärdar
ett intyg som avses i artikel 8.8.
I 1 mom. föreslås kompletterande bestämmelser till artikel 8.2 i rådets förordning om
registrering och kungörelse av flyttningsförslag. Enligt artikel 8.2 skall ett förslag om
flyttning offentliggöras i enlighet med lagen
om aktiebolag i den medlemsstat där europabolaget har sin stadgeenliga hemort. Bolagsstämman kan besluta godkänna flyttningsplanen tidigast två månader efter att förslaget
offentliggjordes. Lednings- eller förvaltningsorganets redogörelse för förslaget och
flyttningen skall hållas tillgängligt för aktieägarna även på bolagets stadgeenliga hemort
under minst en månads tid före bolagsstämman (artikel 8.4 och 8.6)I 2 – 4 mom. föreslås kompletterande bestämmelser till artiklarna 8.7 och 8.8 om tillräckligt borgenärsskydd samt förutsättningarna för att ett tillstånd att verkställa flyttningen skall ges och ett sådant intyg utfärdas
som avses i förordningen. Paragrafens bestämmelser om tillståndsförfarandet och utfärdandet av intyget motsvarar bestämmelserna i lagförslagets 4 § 2 och 3 mom. om
tillståndsförfarandet och utfärdandet av intyg
när ett finskt bolag deltar i en fusion där det
övertagande bolaget registreras som europabolag i en annan stat.
Villkoren för flyttning av hemort skiljer sig
dock från villkoren för fusion så, att hemorten inte kan flyttas efter att ett avvecklings-,
likvidations-, insolvens- eller betalningsinställelseförfarande eller annat motsvarande
förfarande har inletts för europabolagets vidkommande (artikel 8.15). Enligt artikel 2 a i
rådets insolvensförordning avses med insol-
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vensförfarande även företagssaneringsförfarande. På en flyttning av ett europabolags
hemort tillämpas därför inte specialbestämmelsen i 14 kap. 15 § lagen om aktiebolag
om att ett saneringsförfarande kan ersätta det
kungörelseförfarande som avses i 14 § i
samma kapitel. Av hänvisningen följer att
bestämmelserna om borgenärsskydd i lagen
om aktiebolag tillämpas även på skulder som
har uppstått efter att flyttningsförslaget offentliggjordes (artikel 8.7).
Det är ändamålsenligt att kombinera de
myndighetsuppgifter som följer av förordningen så, att även lagligheten av beslutet att
flytta hemorten kontrolleras innan tillstånd
att verkställa flyttning beviljas. Registermyndigheten kan utfärda ett intyg som avses
i förordningen när beslutet om att bevilja bolaget tillstånd att verkställa flyttningen och
att de övriga förutsättningarna för flyttningen
finns har vunnit laga kraft.
Enligt artikel 8.7 i rådets förordning skall
europabolaget visa den behöriga myndigheten att, när det gäller sådana skulder som har
uppkommit före offentliggörandet av förslaget om flyttning, och, om så bestäms i den
nationella lagen, sådana skulder som har
uppkommit (eller kan uppkomma före flyttningen), de intressen som borgenärer och innehavare av övriga rättigheter har emot europabolaget (inbegripet offentliga organs intressen) är skyddade på ett betryggande sätt i
överensstämmelse med de krav som har fastställts av den medlemsstat där europabolaget
har sin hemort före flyttningen. Efter en sådan utredning kan myndigheten utfärda ett
intyg som bekräftar att de åtgärder som krävs
för flyttningen har fullgjorts (artikel 8.8).
Förrän detta intyg visas får flyttningen av
hemorten inte registreras i det nya hemlandet
(artikel 8.9).
Syftet med de bestämmelser som föreslås
om borgenärsskydd är att samma borgenärsskydd skall gälla när ett i Finland registrerat
europabolag flyttar sin hemort till en annan
medlemsstat som när ett aktiebolag sänker
sitt aktiekapital, fusioneras med ett annat bolag eller delar sig. Ett särskilt förfarande i
syfte att skydda borgenärerna behövs när bolaget byter hemort, eftersom det skydd som
lagstiftningen i den nya hemstaten ger borgenärerna väsentligen kan skiljas sig från den
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finska rättsordningens bestämmelser, t.ex. de
bolagsrättsliga, insolvensrättsliga, processrättsliga och utsökningsrättsliga bestämmelserna. Flyttningen av hemorten kan även påverka värdet på de säkerheter som bolaget
har ställt, t.ex. värdet på företagsinteckningar.
Till en ansökan om tillstånd att verkställa
flyttningen behöver inte fogas flyttningsförslaget, eftersom detta registreras och kontrolleras redan på basis av en anmälan som avses
i 1 mom. Om bolagsstämmans beslut skiljer
sig från det offentliggjorda förslaget, skall
det nya förslaget dock anmälas för registrering senast i samband med tillståndsansökan.
I 4 mom. bestäms om förutsättningarna för
att ett tillstånd ett verkställa ett flyttningsförslag skall få beviljas. Förutsättningarna motsvarar de förutsättningar om vilka bestäms i
4 § 2 mom.
Enligt 5 mom. skall registermyndigheten i
samband med att tillståndet att verkställa
flyttningen beviljas ge sökanden ett sådant
intyg som avses i artikel 8.8 i rådets förordning om att alla de handlingar har utförts och
formaliteter fullgjorts som förutsätts för
flyttningen. Intyget skall inom sex månader
från utfärdandet tillställas den behöriga myndigheten i den stat till vilken bolaget flyttar
sin hemort, annars förfaller intyget.
Dessutom föreslås att näringslagstiftningen
om finansierings- och försäkringsverksamhet
skall ändras så, att ett ovan avsett intyg inte
får utfärdas om den myndighet som utövar
tillsyn över näringsverksamheten i fråga före
beviljandet av tillståndet att verkställa flyttningen meddelar registermyndigheten att bolaget inte har uppfyllt de villkor som ställs i
bestämmelserna om denna näring.
I 6 mom. föreslås en avvikelse från den tid
för väckande av talan som föreskrivs i andra
meningen i 9 kap. 17 § 2 mom. lagen om aktiebolag och från bestämmelsen i samma paragrafs 3 mom. om ett bolagsstämmobesluts
ogiltigt i de fall som avses i momentet. Enligt
den bestämmelse som föreslås i denna paragrafs 6 mom. skall en talan om ogiltigförklarande av ett bolagsstämmobeslut som gäller
flyttning av bolagets hemort väckas inom sex
månader från det att beslutet fattades, även
om en aktieägare med stöd av förstnämnda
bestämmelse i lagen om aktiebolag skulle ha
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rätt att väcka talan inom ett år från det att beslutet fattades. Avsikten är inte att förlänga
tiden för väckande av talan i de övriga fall
som regleras i samma moment i lagen om aktiebolag.
I samband med att ett bolag flyttar sin
hemort, är det i praktiken även nödvändigt att
ändra bolagsordningen, för att bolaget skall
kunna registreras i sin nya hemstat. På ändringen av bolagsordningen och eventuella
andra beslut som fattas i samband med flyttningen av hemorten tillämpas rådets förordning, denna lag och bestämmelserna i lagen
om aktiebolag, t.ex. om fördelningen av behörighet mellan europabolagets organ, organens beslutsfattande och verkställigheten av
besluten. Ett beslut att ändra bolagsordningen
så att den motsvarar den tvingande lagstiftningen i den stat där bolaget har sin nya
hemort kan strida mot lagen om aktiebolag
på ett sådant sätt att en talan om ogiltigförklaring av beslutet kunde väckas utan att någon bestämd tid behöver iakttas för väckandet av talan, varför talan kunde väckas t.o.m.
en lång tid efter att beslutet fattades. Att efter
registreringen återta en flyttning av hemort
kan i praktiken vara en omöjlig sak. Därför
är det på motsvarande sätt som i fråga om ett
fusionsbeslut som regleras av bestämmelserna i lagen om aktiebolag viktigt att man före
registreringen kan förvissa sig om att flyttningsbeslutet håller.
På motsvarande sätt som vid en fusion enligt lagen om aktiebolag skall de olika skedena i flyttningen av ett europabolags hemort
registreras och kungöras flera gånger innan
de verkställs. Att flyttningsförslaget är offentligt såväl före som efter bolagsstämman
förbättrar avsevärt möjligheterna för en aktieägare som inte har fått kallelse till bolagsstämman eller som endast har fått en bristfällig kallelse att reagera på bolagsstämmans
flyttningsbeslut. Dessutom skall europabolagets aktieägare senaste en månad före den
bolagsstämma vid vilken beslut skall fattas
om flyttningen ha tillgång till en redogörelse
av lednings- eller förvaltningsorganet, i vilken flyttningens juridiska och ekonomiska
aspekter förklaras och motiveras och i vilken
det förklaras vilka följder flyttningen får för
aktieägare, borgenärer och arbetstagare (artikel 8.3 och 8.4). I 14 kap. 18 § 1 mom. lagen

om aktiebolag bestäms om en avvikelse motsvarande denna i fråga om fusion av aktiebolag och motiveringarna motsvarar till övriga
delar motiveringen till denna bestämmelse i
lagen om aktiebolag (Reg.prop. 89/1989 s.
158 ).
Undantagsbestämmelserna i 6 mom. föreslås i syfte att garantera ett effektivt genomförande av förordningen (artikel 68.1 i rådets
förordning). I förordningen finns inga uttryckliga bestämmelser om klander av ett felaktigt beslut om flyttning av hemort eller
rättsverkningarna av en registrering av flyttning av hemort.
10 §. Inlösen av aktier och optionsrätter
med anledning av flyttning av hemort. Enligt
lagförslaget skall en minoritetsaktieägare
som motsätter sig flyttningen av europabolagets hemort ha rätt att kräva inlösen av sina
aktier på samma sätt som när ett aktiebolag
fusioneras med ett annat aktiebolag enligt lagen om aktiebolag. Förslaget motsvarar bestämmelserna i lagförslagets 5 § om rätten
för aktieägarna i ett övertagande finskt bolag
att få sina aktier inlösta när det övertagande
bolaget i samband med fusionen registreras
som europabolag i en annan stat. Inlösningsrätten har motiverats i kapitel 2 i den allmänna motiveringen.
Enligt förslaget har en aktieägare inlösningsrätt endast förutsatt att han eller hon
förbehåller sig rätt att yrka inlösen innan bolagsstämman beslutar om flyttningen av
hemorten, tillställer bolaget ett skriftligt yrkande på inlösen av aktierna inom en månad
efter den bolagsstämma vid vilken beslut har
fattats om flyttningen samt, om ingen överenskommelse nås om inlösen av aktierna,
inom tre månader efter bolagsstämman delger Centralhandelskammaren och bolaget ett
yrkande på inledande av skiljeförfarande.
Förslaget har samband med artikel 8.5 i rådets förordning, enligt vilken en medlemsstat
när det gäller europabolag som är registrerade inom dess territorium får anta bestämmelser som är avsedda att säkerställa ett lämpligt
skydd för de minoritetsaktieägare som motsätter sig flyttning. Enligt förslaget skall även
innehavarna av sådana särskilda rättigheter
som avses i 14 kap. 3 § lagen om aktiebolag
ha rätt till inlösen.
Den föreslagna inlösningsrätten har sam-
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band med bestämmelsen i artikel 8.5 i rådets
förordning om att en medlemsstat får utfärda
bestämmelser som är avsedda att skydda aktieägare som motsätter sig flyttning. Detta
bemyndigande i förordningen gäller åtminstone inte uttryckligen skydd för andra rättighetshavare. Dock föreslås för enhetlighetens skull att dessa rättighetsinnehavares
ställning vid flyttning av hemorten skall regleras på motsvarande sätt som vid en nationell fusion, eftersom flyttningen av hemorten
kan ha liknande effekter i bägge fallen. Specialbestämmelsen om hur dessa rättighetsinnehavare skyddas baserar sig främst på artikel 8.7 i rådets förordning, som föreskriver
att europabolaget skall visa bl.a. att innehavare av övriga rättigheter är skyddade på ett
betryggande sätt i överensstämmelse med de
krav som har fastställts av den medlemsstat
där europabolaget har sin hemort före flyttningen.
11 §. Slutredovisning med anledning av
flyttning av hemort. I paragrafen föreslås bestämmelser som förpliktar ledningen för ett
europabolag som flyttar sin hemort från Finland att ge en slutredovisning, som behandlas
vid ett sammanträde för bolagets aktieägare
och som registreras i Finland. Slutredovisningen skall omfatta bokslut för den tid för
vilken inget bokslut ännu har behandlats av
en bolagsstämma.
Modellen för denna bestämmelse är kravet
att aktieägarna i ett bolag som är överlåtande
bolag vid en fusion skall ges en slutredovisning, som skall innehålla en utredning om
fördelningen av fusionsvederlaget. Om flyttningen genomförs utan att aktieägandet ändrar, behövs utdelning av vederlag i allmänhet
inte. I vissa fall kan t.ex. bolagslagstiftningen
eller systemet för registrering av aktier i det
nya bolaget skilja sig från det finska systemet
så, att det i samband med flyttningen är nödvändigt att byta ut aktierna mot aktier i den
stat där bolaget är registrerat och att värdet
på aktionärernas ägarandelar samtidigt kan
ändras så, att det blir nödvändigt att ge dem
också annat vederlag än vederlag i form av
nya aktier. I lagförslaget föreslås att en redogörelse om bytet av aktier och fördelningen
av vederlaget skall ges i sistnämnda fall.
Motsvarande krav gäller slutredovisningen
för ett aktiebolag som fusioneras.
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På betalningen av vederlaget tillämpas rådets förordning och lagen i den stat till vilken
bolaget flyttar sin hemort, varför rätten till
vederlag inte kan regleras på motsvarande
sätt som vid nationella fusioner.
Den ekonomiska redogörelse som skall
ingå i slutredovisningen skall läggas upp enligt bestämmelserna om bokslut, även i det
fall att bolaget enligt boksluts- och skattebestämmelserna i den nya hemstaten kan fortsätta sin räkenskapsperiod där. Tidpunkten
för slutredovisningen påverkar inte tidpunkten när europabolaget eller filialen blir bokföringsskyldig, utan denna bestäms enligt 1 §
1 mom. i den finska bokföringslagen. När ett
europabolag flyttar sin hemort till Finland,
bestäms bolagets och dess filials bokföringsskyldighet dock av registreringstidpunkten.
Detsamma gäller på motsvarande sätt fusioner.
Förslaget har samband med bestämmelsen i
artikel 8.2 e i rådets förordning, som föreskriver att i ett förslag till flyttning skall anges eventuella rättigheter till skydd av aktieägare eller borgenärer eller båda och artikel
8.16, som föreskriver att på rättsanspråk som
kan uppkomma före flyttningen av hemorten
skall tillämpas lagen i den tidigare hemstaten, samt artikel 68.1, som föreskriver att
medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa ett effektivt genomförande av förordningen. Kravet på en slutredovisning av samma nivå som ett bokslut
behövs för att de lagfästa rättigheterna för
nämnda grupper skall bli tillgodosedda samt
för att begränsa ledningens ansvar.
12 §. Flyttning av ett europabolags hemort
till Finland. I paragrafen föreslås bestämmelser om anmälningsplikt när ett europabolag
som är registrerat i en annan medlemsstat
flyttar sin hemort till Finland. Genom bestämmelsen vill man förvissa sig om att ett
effektivt genomförande av bestämmelserna i
rådets förordning. Enligt artikel 8.9 får flyttningen av hemorten inte registreras i Finland
innan det intyg som avses i artikel 8.8 har
uppvisats för den finska registermyndigheten.
I 1 mom. föreslås att anmälan om flyttning
av hemort skall göras till registermyndigheten inom en månad efter att den behöriga
myndigheten på europabolagets hemort har
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utfärdat det intyg som avses i artikel 8.8 i
förordningen. I praktiken kan registreringen
av flyttningen av hemorten åtminstone inte
inom den närmaste framtiden ske samtidigt i
den tidigare och i den nya hemstaten. För att
begränsa den juridiska oklarheten i samband
med en flyttning föreslås att uppgiften om att
förutsättningarna för flyttningen har uppfyllts
i den stat från vilken bolaget flyttar inom en
månad efter att detta har skett skall anmälas
till den finska registermyndigheten.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om innehållet i en anmälan om flyttning av hemort.
För att förenkla, klarlägga och förenhetliga
möjligheterna att få information om bolaget
samt ansvarsförhållandena i förhållande till
vad som gäller för nationella aktiebolag, är
det ändamålsenligt att man i Finland även för
europabolag som flyttar sin hemort till Finland har tillgång till motsvarande, med tanke
på olika rättsförhållanden behövliga uppgifter som för ett europabolag och aktiebolag
som bildas i Finland.
Enligt lagförslaget skall till anmälan om
flyttningen av hemorten förutom de handlingar som nämns i rådets förordning också
fogas motsvarande uppgifter som ingår i ett
aktiebolags grundanmälan, enligt vad som
bestäms i handelsregisterlagen och –
förordningen. I flyttningsanmälan skall följaktligen lämnas uppgifter om de omständigheter som avses i 2 kap. 2 och 3 § lagen om
aktiebolag och som skall framgå av bolagsordningen, stiftelseurkunden eller någon annan handling som avses i artikel 3 i det andra
bolagsrättsliga direktivet (77/91/EEG).
Bolagsordningen för ett europabolag som
flyttar till Finland måste även till andra delar
fylla de krav som följer av lagen om aktiebolag, handelsregisterlagen, firmalagen samt
den lagstiftning som reglerar den näring som
bolaget idkar. Om europabolaget t.ex. har
olika slag av aktier, skall dess bolagsordning
innehålla sådan bestämmelser om dessa aktier som motsvarar minimikraven i lagen om
aktiebolag.
Av det faktum att lagen om aktiebolag
skall tillämpas följer också att europabolagets aktiekapital i sin helhet måste vara betalt
innan flyttningen registreras. Tidpunkten när
ett aktiekapital måste vara inbetalt är endast
delvis harmoniserad genom det andra bolags-

rättsliga direktivet, enligt vilket nationell lag
kan tillåta att tecknade aktier får betalas inom
en sådan tid efter bildningen och registreringen av aktiebolaget som huvudsakligen
den nationella lagstiftaren får bestämma.
Å andra sidan är det meningen att handelsregisterförordningen skall ändras så att betalningen av aktiekapitalet i allmänhet skall
kunna visas t.ex. med ett registerutdrag eller
annat intyg av den behöriga myndigheten i
staten i den stat från vilken hemorten flyttas.
Om aktiekapitalet höjs i samband med flyttningen, skall till registeranmälan till denna
del fogas en sådan försäkran av ledamöterna
i europabolagets förvaltningsorgan eller ledningsorgan samt verkställande direktören och
ett sådant intyg av revisorerna om vilka i fråga om registreringen av en höjning av ett aktiebolags aktiekapital bestäms i 4 kap. 9 § lagen om aktiebolag. Till anmälan skall också
fogas en utredning om bolagsstämmans beslut att flytta hemorten samt valet av ledamöter till de organ som avses i rådets förordning
och europabolagslagen, verkställande direktören, revisorerna och firmatecknarna (utkast
till statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen, bilaga 2). Personvalen kan i allmänhet visas med ett registerutdrag eller annat intyg som den tidigare
hemstatens myndighet har utfärdat.
Anmälan om flyttningen skall undertecknas
på motsvarande sätt som aktiebolagets registeranmälan (15 § handelsregisterlagen och
14 § företags- och organisationsdatalagen).
13 §. Ombildande av ett europabolag till
publikt aktiebolag. I paragrafen föreslås en
bestämmelse om registrering och kungörelse
av ett förslag till ombildning av ett sådant europabolag som avses i rådets förordning till
publikt aktiebolag. Förslaget har anknytning
till artikel 66.4, enligt vilken planen skall offentliggöras på samma sätt som medlemsstaten skall offentliggöra de registeranteckningar som avses i det första bolagsrättsliga direktivet.
14 §. Likvidation och upplösning. I paragrafen föreslås bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i artikel 64 i rådets förordning om behandlingen av ett yrkande om
upplösning av ett i Finland registrerat europabolag när yrkandet grundar sig på bestämmelserna i förordningen. Enligt 1 mom. skall
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domstolen vara behörig myndighet att behandla de ärenden som avses i artikel 64.1 —
64.3 i förordningen. Förslaget motsvarar den
fördelning av behörigheten mellan myndigheterna i likvidationsärenden som har omfattats i lagen om aktiebolag. Enligt lagen om
aktiebolag är domstolen behörig myndighet i
ärenden som förutsätter krävande tolkning av
lagen samt framläggande av bevis och bevisvärdering. Enligt principerna i lagen om aktiebolag måste behörigheten anges för att bestämmelserna om bolag som är registrerade i
Finland skall vara enhetliga och myndigheternas resurser användas på ett ändamålsenligt sätt.
Enligt artikel 64 i rådets förordning skall
en medlemsstat vidta lämpliga åtgärder om
ett europabolag inte längre fyller kravet i artikel 7 om att ett bolag skall ha sin stadgenliga hemort i samma medlemsstat som huvudkontoret. Om ett europabolag inte inom utsatt
tid rättar saken så att en lagenliga situation
uppnås, skall bolaget försättas i likvidation.
Registermyndigheten eller någon annan
som avses i 13 kap. 4 b § kan väcka talan om
att ett europabolag skall försättas i likvidation eller avregistreras, enligt vad som bestäms i lagen om aktiebolag. Grund att försätta bolaget i likvidation finns inte om de
omständigheter har rättats till som avses i artikel 64, men inte heller om europabolaget i
enlighet med artikel 66 omvandlas till ett
finskt publikt aktiebolag.
I 2 mom. föreslås för tydlighetens skull en
hänvisning enligt vilken i fråga om anhängiggörandet av ett ärende som gäller att ett europabolag skall träda i likvidation, behandlingen av ärendet, beslutet och registreringen
av beslutet samt likvidationsförfarandet skall
tillämpas bestämmelserna i artikel 64 i rådets
förordning samt de kompletterande bestämmelserna i 13 kap. 4 a, 4 b och 5—19 § lagen
om aktiebolag. Om det är sannolikt att europabolaget inte längre uppfyller kraven i artikel 7 i rådets förordning, skall den domstol
som behandlar talan enligt artikel 64 sätta ut
en bestämd tid för europabolaget inom vilken
bolaget skall rätta saken så att en lagenlig situation uppnås.
Domstolen skall på tjänstens vägnar underrätta registermyndigheten om att europabolaget har försatts i likvidation, att en likvidator
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har utsetts samt att bolaget har avregistrerats
(13 kap. 4 a § 3 mom. lagen om aktiebolag).
Enligt 2 § 1 mom. i detta lagförslag skall registermyndigheten se till att uppgiften om att
ett europabolag har avregistrerats offentliggörs även i europeiska unionens officiella
tidning, enligt vad som bestäms i artikel 14 i
rådets förordning.
I 3 mom. föreslås att för ett kreditinstitut,
ett värdepappersföretag och ett fondbolag
skall den behöriga myndigheten som avses i
artikel 64.1 — 64.3 vara finansinspektionen.
Enligt europeiska unionens direktiv för ett
bolag som idkar en sådan tillståndspliktig
verksamhet skall bolaget ha sitt huvudkontor
i den stat där bolaget har sin hemort. Saken
regleras närmare i artikel 6.2 i europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG om
rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (kreditinstitutsdirektivet) samt i 11 §
kreditinstitutslagen, i artikel 3.2 i rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster
inom värdepappersområdet och 10 § lagen
om värdepappersföretag (579/1996) samt 3
och 5 a artiklarna i rådets direktiv
85/611/EEG om samordning av lagar och
andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), sådan som artikeln 5 a lyder ändrad genom europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/107/EG, och i 5 § lagen
om placeringsfonder (48/1999). Om tillsynsobjektet inte uppfyller kravet, kan i sista
hand dess koncession eller motsvarande tillstånd dras in.
På motsvarande sätt föreslås att försäkringsinspektionen skall vara den behöriga
myndigheten i fråga om ett försäkringsbolag
som har formen av europabolag. Att ett försäkringsbolag skall ha sitt huvudkontor i den
stat där bolaget har sin hemort bestäms i artikel 6.3 i europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG om livförsäkring och artikel 8.1 a i rådets första direktiv 73/239/EEG
om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva
verksamhet med annan direkt försäkring än
livförsäkring, som kallas första skadeförsäkringsdirektivet. Enligt 1 kap. 6 § lagen om
försäkringsbolag (1062/1979) skall ett försäkringsbolag ha sitt huvudkontor i Finland.
Om försäkringsbolaget inte uppfyller detta
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krav, kan i sista hand dess koncession dras
in.
Dessa avvikelser föreslås därför att den
gällande näringslagstiftningen för de bolag
som avses i detta sammanhang innehåller bestämmelser som motsvarar bestämmelserna i
1 och 2 mom.
15 §. Skadeståndsskyldighet. I paragrafen
föreslås bestämmelser om skadeståndsansvar
för ett i Finland registrerat europabolags stiftare, ledning, aktieägare och revisorer i förhållande till bolaget, aktieägarna och utomstående.
Enligt förslaget skall i fråga om skadeståndsskyldighet för ett europabolags stiftare, ledning, aktieägare och revisorer
tillämpas vad lagen om aktiebolag eller
någon
annan
lag
föreskriver
om
skadeståndsskyldighet
för
aktiebolags
ledning, likvidator, aktieägare och revisor.
Följaktligen
blir
bl.a.
skadeståndsbestämmelserna i 12 kap. 5 och 15 §
lagen
Medom
någon
aktiebolag
annantillämpliga.
lag avses t.ex. 97 c §
kreditinstitutslagen och 25 § lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), i vilken bestäms om
skadeståndsskyldighet för ledningen, likvidatorer, aktieägare och revisorer i en affärsbank
eller ett annat kreditinstitut i aktiebolagsform. I fråga om de grupper som avses i detta
sammanhang samt europabolagets skadeståndsansvar
tillämpas
också
skadeståndslagen, andra bestämmelser om
skadestånd
samt
allmänna
skadeståndsrättsliga principer, på motsvarande sätt
som på aktiebolag samt ett aktiebolags
ledning,
Enligt revisorer
artikel 51och
i rådets
aktieägare.
förordning skall
ledamöterna i lednings-, förvaltnings- eller
tillsynsorganet i enlighet med de bestämmelser som gäller för publika aktiebolag i den
medlemsstat där europabolaget har sin stadgeenliga hemort vara ansvariga för skada
som tillfogas europabolaget till följd av att de
har åsidosatt skyldigheter som föreskrivs för
dem i lagstiftningen, europabolagets bolagsordning eller andra skyldigheter som är förenade med deras uppdrag.
I förordningen bestäms inte uttryckligen
om vilket ansvar ledamöterna i dessa organ
har för skada som vållas aktieägarna eller utomstående eller verkställande direktörens, en
likvidators, en aktieägares och en revisors

skadeståndsansvar eller ansvar med anledning av brott mot annan lagstiftning. Enligt
de allmänna bestämmelserna i artikel 9 om
vilka bestämmelser som skall gälla europabolagen skall i dessa situationer tillämpas bestämmelserna om publika aktiebolag, om det
är frågan om ett europabolag som är registrerat i Finland. Uttryckliga bestämmelser om
skadeståndsansvar föreslås för tydligheten
skull, eftersom förordningen endast delvis
hänvisar till nationella ansvarsregler och det
är oklart om EU har behörighet att utfärda
detaljerade bestämmelser om ett påföljdssystem så att hänvisningen i artikel 9 skulle
gälla tillämpning av nationella skadeståndsbestämmelser.
16 §. Straffbestämmelser. I paragrafen föreslås bestämmelser om straffrättsligt ansvar
för europabolagets ledning, aktieägare, revisorer och oberoende sakkunniga. Bestämmelserna anknyter till artikel 68.1 i rådets
förordning, som föreskriver att medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att
säkerställa ett effektivt genomförande av förordningen.
Hänvisningarna i rådets förordning till att
den nationella lagen på europabolagets hemort skall tillämpas gäller inte straffrättsliga
påföljder eller brottsrekvisit, eftersom gemenskapen inte har behörighet i dessa frågor.
Straffrättsliga bestämmelser kan utfärdas endast genom rambeslut, vilka är instrument
som hör till unionens tredje pelare. Det är
dock ändamålsenligt att det straffrättsliga påföljdssystem som finns till för att de bolagsrättsliga reglerna iakttas motsvarar de bestämmelser som tillämpas på nationella aktiebolag.
I 1 mom. föreslås att bestämmelserna om
aktiebolagsbrott och aktiebolagsförseelse i 16
kap. lagen om aktiebolag skall tillämpas på
ledamöter av ett europabolags förvaltningseller tillsynsorgan, verkställande direktörer,
likvidatorer, aktieägare och revisorer. Straffbestämmelserna i strafflagen och i annan lagstiftning kan tillämpas på ett europabolag,
dess ledning, aktieägare och revisorer utan
några specialbestämmelser, eftersom tilllämpningen av straffbestämmelserna inte har
begränsats till att endast gälla personer i någon viss ställning.
I 2 mom. föreslås en bestämmelse om
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straffrättsligt ansvar till följd av brott mot bestämmelserna i rådets förordning om en utomstående sakkunnigs yttrande eller intyg,
när yttrandet eller intyget gäller bildande av
ett holdingeuropabolag, ombildning av ett
publikt aktiebolag till ett europabolag eller
ombildning av ett europabolag till ett publikt
aktiebolag. Enligt lagförslaget skall i fråga
om brott mot dessa bestämmelser tillämpas
vad 16 kap. 8 § 2 punkten föreskriver om
brott mot bestämmelserna om ett utlåtande av
en godkänd revisor som är oberoende sakkunnig. En uttrycklig straffbestämmelse föreslås för att påföljdssystemet för europabolag skall vara enhetligt. En uttrycklig bestämmelse om saken behövs eftersom lagen
om aktiebolag inte innehåller bestämmelser
om bildande av holdingbolag eller ombildning av ett nationellt aktiebolag till någon
annan form av bolag.
17 §. Ikraftträdande. I 1 mom. föreslås att
lagen skall träda i kraft den 8 oktober 2004,
då även rådets förordning enligt sin artikel
70 skall träda i kraft.
Enligt 2 mom. kan bolaget efter att lagen
har antagits göra upp och registermyndigheten registrera och utfärda kungörelse om ett
förslag som avses i rådets förordning och
som gäller fusion, bildande av holdingbolag
eller ombildning av ett publikt aktiebolag till
europabolag. Efter att kungörelse har utfärdats om förslaget kan det finska aktiebolagets
styrelse utfärda kallelse till den bolagsstämma som beslutar om förslaget skall godkännas. Om lagförslagen i propositionen antas
av riksdagen under vårsessionen 2004, kan
styrelsen i ett bolag som planerar att bilda ett
europabolag underteckna ett förslag om bildande av ett sådant bolag och anmäla förslaget för registrering redan under våren eller
början av hösten 2004, så att den bolagsstämma som beslutar om förslaget kan hållas
redan i oktober 2004, sedan förordningen och
lagen om europabolag har trätt i kraft.
2.

L a g e n o m a kt ie b o la g

I lagförslaget föreslås att 8 kap. 4 § 2 mom.
lagen om aktiebolag skall ändras så att i momentet uttryckligen föreskrivs att en juridisk
person inte får utses till ledamot av ett aktie-

bolags styrelse. Även utan en uttrycklig bestämmelse är det även enligt gällande lag
förbjudet att välja en juridisk person till ledamot av styrelsen. En uttrycklig bestämmelse om saken föreslås för att bestämmelserna
om bolag som är registrerade i Finland skall
bli enhetligare samt för tydlighetens skull, eftersom artikel 47.1 i rådets förordning tillåter
ett europabolag i sin bolagsordning kan tillåta att ett bolag eller en annan juridisk person
väljs till ledamot av ett europabolags organ,
om inte annat bestäms i lagstiftningen i den
medlemsstat där bolaget har sin stadgeenliga
hemort.
3.

Ha n d e lsreg iste rla g e n sa mt f ö r e t a g s - o c h o r g a n isa t i o n s d a t a la g e n

Handelsregisterlagen
Enligt artiklarna 9, 12 och 13 i rådets förordning samt 2 § lagen om europabolag skall
ett europabolag antecknas i handelsregistret.
I handelsregistret antecknas ett europabolag
som har sin stadgeenliga hemort i Finland
samt uppgifter om en filial som ett i en annan
stat registrerat europabolag har grundat i Finland.
Med stöd av artikel 9 i rådets förordning
antecknas ett europabolag i handelsregistret
på samma sätt som ett finskt publikt bolag,
om inte annat föreskrivs i förordningen. Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser till lagen om aktiebolag och handelsregisterlagen om skyldighet att registrera
och kungöra uppgifter om bl.a. avtal om arbetstagarinflytande, bildande av europabolag,
flyttning av ett europabolags hemort samt
ombildning av ett europabolag till publikt aktiebolag (artiklarna 8, 14, 15, 21, 28, 32, 33,
37 och 66).
2 §. I lagförslaget föreslås att 1 mom. skall
ändras så att grundanmälan skall göras också
om flyttning av hemort till Finland. Bestämmelsen föreslås för tydlighetens skull, eftersom ett europabolag som flyttar sin hemort
till Finland redan tidigare kan ha bedrivit
näringsverksamhet i Finland. Bestämmelsen
tillämpas även när ett europabolag bildas genom fusion så, att ett övertagande bolag som
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är registrerat i en annan stat ombildas till ett
europabolag som skall registreras i Finland.
I samband med att flyttningen av hemorten
registreras i handelsregistret, avregistreras på
anmälan av bolaget ett utländskt bolags eventuella, tidigare i Finland registrerade filial.
Ett europabolag som flyttar till landet får ett
finskt företagsnummer. Det register i vilket
bolaget tidigare har varit infört, dess registreringsnummer och eventuellt ändrade firma
framgår av handelsregistret. Eftersom ett bolag som införs i handelsregistret endast kan
ha ett företagsnummer och ett finskt bolag
inte kan ha en i handelsregistret införd filial i
Finland, förutsätts för registrering av flyttningen att filialen avregistreras senast när
flyttningen av hemorten till Finland antecknas i registret.
3 §. Enligt nya 1 mom. 6 punkten är ett europabolag som har sin stadgeenliga hemort i
Finland skyldigt att göra grundanmälan till
handelsregistret. Om anmälningsplikt för ett i
någon annan stat registrerat europabolags
finska filial bestäms i 4 punkten.
9 §. I paragrafen föreslås att 1 mom. för
tydlighetens skull skall ändras så att bestämmelserna om aktiebolags grundanmälan tilllämpas även på europabolag.
4 mom. skall enligt förslaget ändras så att
av momentet för tydlighetens skull bestäms
att kravet i 1 mom. 2 punkten att stiftelseurkunden skall vara daterad skall tillämpas
även på dateringen av ett förslag om bildande
av ett europabolag eller flyttning av bolagets
hemort.
I fråga om registrering och kungörelse av
uppgifter som gäller ett europabolag tillämpas bestämmelserna om publika aktiebolag i
den stat där bolaget har sin stadgeenliga
hemort, om inte annat bestäms i rådets förordning (artiklarna 9, 12 och 13). På ett europabolag tillämpas följaktligen de bestämmelser i handelsregisterlagen och handelsregisterförordningen som gäller finska publika
aktiebolag samt de tilläggskrav som följer av
rådets förordning. I samband med ändringen
av handelsregisterlagen ändras också handelsregisterförordningen så, att i de detaljerade kraven på vad som skall ingå i en registeranmälan även beaktas behovet av regler
om anmälningar i anslutning till att ett europabolag bildas eller ett bolag flyttar sin hem-

ort till ett annat land (bilaga 2).
I paragrafens gällande 4 mom. bestäms om
tilläggskrav på ett försäkringsbolags grundanmälan. Dessa baserar sig på en bestämmelse i lagen om försäkringsbolag som har upphävts genom lag 389/1995, varför den bestämmelse för vilken redogörs ovan kan tas
in i dess ställe.
14 §. I lagförslaget föreslås att 2 mom. för
tydlighetens skull ändras så att bestämmelserna om ändringsanmälan tillämpas även på
ändringar av europabolags bolagsordningar.
18 a §. I lagförslaget föreslås att 1 mom. för
tydlighetens skull skall ändras så, att europabolag uttryckligen jämställs med aktiebolag.
I 2 mom. föreslås att Patent- och registerstyrelsen skall behandla även sådana på bestämmelserna i rådets förordning baserade
ärenden som till sitt innehåll motsvarar ansökningsärenden baserade på bestämmelserna i lagen om aktiebolag och som registermyndigheten skall handlägga enligt 1 mom.
Bestämmelserna i gällande 2 mom. finns i
lagförslaget i paragrafens 3 mom.
18 b §. I lagförslaget föreslås att hänvisningen i 1 mom. skall ändras så att specialbestämmelserna i lagen om affärsbanker och
andra kreditinstitut i aktiebolagsform tillämpas även när registermyndigheten behandlar
ett ärende som gäller flyttning av hemort för
ett kreditinstitut som verkar i europabolagsform.
Företags- och organisationsdatalagen
I lagförslaget föreslås ändringar i lagens
bestämmelser om enheter som skall registreras i företags- och organisationsdatasystemet,
beständigheten av en juridisk persons företags- och organisationsnummer, etableringsanmälan och ansvaret för att anmälningarna
görs.
3 §. Enheter som skall registreras i företags- och organisationsdatasystemet. I lagförslaget föreslås att 1 mom. 4 punkten skall
kompletteras så, att ett europabolag registreras i företags- och organisationsdatasystemet
på motsvarande sätt som ett aktiebolag.
7 §. Beständigheten hos en juridisk persons
företags- och organisationsnummer. Enligt
lagförslaget skall till paragrafen fogas ett nytt
6 mom., i vilket föreskrivs att ett europabo-
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lags företags- och organisationsnummer skall
upphöra att gälla när bolagets hemort flyttas
till någon annan stat, enligt vad som bestäms
i artikel 8 i rådets förordning och 6 § lagen
om europabolag. Numret upphör också att
gälla när verksamheten i Finland fortsätter
genom en filial som registreras här. Filialen
får ett nytt företagsnummer, eftersom användningen av det tidigare företagsnumret
kunde ge dem som anlitar registret och andra
utomstående en vilseledande bild av bolagets
och filialens juridiska ställning efter flyttningen.
10 §. Etableringsanmälan. I lagförslaget
föreslås att paragrafens 1 mom. skall ändras
så, att även flyttningen av ett europabolags
hemort till Finland skall anmälas för registrering på motsvarande sätt som bildandet av ett
sådant bolag.
14 §. Ansvaret för att anmälningarna görs.
I lagförslaget föreslås att 1 mom. 9 punkten
och 2 mom. för tydlighetens skull skall ändras så, att det uttryckligen nämns att även de
ordinarie ledamöterna av europabolagets förvaltningsorgans eller ledningsorgan samt
verkställande direktören är ansvariga för att
registeranmälningarna görs.
4.

F ir ma la g e n

7 §. I lagförslaget föreslås att till 1 mom.
skall fogas en ny 7 b punkt, som i fråga om
ett europabolags firma hänvisar till artikel 11
i rådets förordning. Enligt förordningen skall
ett europabolags firma innehålla förkortningen ”SE” före eller efter firman. I ett europabolags firma skall dessutom få användas orden ”aktie” eller ”aktiebolag”, på motsvarande sätt som dess ord kan användas som en
del av ett finskt publikt aktiebolags firma (artikel 9.1 c i rådets förordning samt regeringens proposition 89/1996 s. 192).
5.

F ö r e t a g s in t e c kn in g s la g e n

10 §. Överlåtelse av företag och åtagande
att svara för inteckning. I förslaget till nytt 3
mom. bestäms om överföring av ansvaret för
företagsinteckningar som har fastställts i ett
finskt publikt aktiebolags egendom på en filial när europabolaget genom fusion deltar i
bildandet av ett europabolag som registreras i

en annan stat (artikel 2.1 i rådets förordning).
Bestämmelserna i momentet gäller också när
ett i Finland registrerat europabolag flyttar
sin hemort till en annan stat och de inteckningar som har fastställts i bolagets egendom
i samband med flyttningen överförs på en filial som grundas i Finland och som övertar
ansvaret för inteckningarna.
Avsikten med lagförslaget är att underlätta
användningen av företagsinteckningar vid
bildande av europabolag och flyttning av ett
europabolags hemort. Överföring av inteckningar på en filial behandlas i detaljmotiveringen till 4 § och 9 § 4 mom. förslaget till lag
om europabolag.
6.

Kreditinstit utslagen, lagen om
af f ärsbanker och andra kreditinsti tut i akti ebolagsf orm
samt lagen om utländska kredi t i nsti t ut s och f i nansi el l a i nst i t ut s verksam het i F i nl and

Kreditinstitutslagen
I lagförslaget föreslås nya bestämmelser
om koncession och registrering av koncession samt flyttning av hemort i anslutning till
bildandet av ett europabolag och flyttning av
ett europabolags hemort.
10 §. Koncession. I lagförslaget föreslås att
till paragrafen skall fogas ett nytt 5 mom., i
vilket bestäms om beviljande av koncession
åt ett europabolag som flyttar sin hemort till
Finland. Även om bolaget redan har beviljats
koncession i det tidigare hemlandet, behövs
en ny koncession i Finland, eftersom förutsättningarna för beviljande av koncession
kan vara olika i olika medlemsländerna.
Koncessionen skall enligt förslaget beviljas
på samma grunder som åt ett kreditinstitut
som redan från början har registrerats i Finland. Utlåtande om ansökan skall begäras av
tillsynsmyndigheten som övervakar finansmarknaden i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där europabolaget har en gällande koncession.
11 §. Registreringsanmälan om koncession.
I lagförslaget föreslås att paragrafen för tydlighetens skull skall ändras så, att en koncession som beviljas ett europabolag som flyttar
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sin hemort till Finland registreras samtidigt
som bolaget registreras i det finska handelsregistret. Förslaget motsvarar bestämmelsen i
den gällande paragrafen om registrering av
en koncession som beviljas ett kreditinstitut
som grundas i Finland.
29 a §. Flyttning av hemorten till någon
annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. I lagförslaget föreslås bestämmelser om flyttningen av ett europabolags hemort när bolaget är ett kreditinstitut
som har beviljats koncession i Finland. Bestämmelserna kompletterar bestämmelserna i
rådet förordning samt i lagen om europabolag.
Enligt 1 mom. skall kreditinstitutet till finansinspektionen, som övervakar kreditinstitutens verksamhet, sända en avskrift av det
förslag om flyttning och den redogörelse som
avses i artikel 8.2 respektive artikel 8.3 i
nämnda förordning utan dröjsmål efter att
kreditinstitutet har anmält förslaget för registrering. Finansinspektionen skall övervaka
att kreditinstitutet i samband med flyttningen
följer de EU-direktiv som gäller kreditinstituten, den finska lagstiftning som har utfärdats
med stöd av direktiven samt den övriga finska lagstiftning som gäller finansmarknaden.
Enligt artikel 9.3 i rådets förordning tillämpas denna lagstiftning fullt ut på ett kreditinstitut som har formen av europabolag.
När flyttningen av hemorten är registrerad i
kreditinstitutets nya hemstat, blir institutet
från finsk synpunkt ett utländskt kreditinstitut, på vilket tillämpas lagen om utländska
kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993). I 2 mom. föreslås för tydlighetens skull en uttrycklig bestämmelse om saken. Om kreditinstitutet har
för avsikt att fortsätta sin verksamhet i Finland genom en filial, skall finansinspektionen
av tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets nya
hemstat få en sådan underrättelse om inrättande av filial som avses i 5 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland. Enligt 6 § i samma
lag skall finansinspektionen inom två månader efter det den har tagit emot en underrättelse enligt 5 § ge kreditinstitutet ett meddelande om kraven i fråga om ordnandet av tillsynen över kreditinstitutets filial och, såvida
det behövs, om sådana villkor för idkandet av

affärsverksamheten som allmän fördel påkallar. Detta innebär att en filial som inrättas i
Finland alltid skall uppfylla de villkor som
finsk lagstiftning med hänsyn till allmän fördel ställer på en sådan verksamhet, fastän det
enligt direktivet är tillsynsmyndigheten i
kreditinstitutets hemstat som skall utöva tillsyn över stabiliteten i kreditinstitutets verksamhet. Den underrättelse som avses i 6 §
borde ges innan flyttningen registreras, så att
den rörelse genom vilken kreditinstitutet
fortsätter sin verksamhet efter flyttningen
uppfyller de villkor som föreskrivs i lagen.
Flyttningen innebär att ansvaret för att
övervaka stabiliteten i kreditinstitutets verksamhet övergår från finansinspektionen till
tillsynsmyndigheten på kreditinstitutets nya
hemort. Kreditinstitutsdirektivet förutsätter
att tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets
hemstat och tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där filialen inrättas, i detta fall finansinspektionen, har ett nära samarbete. Enligt artikel 28 i europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG om rätten att starta
och driva verksamhet i kreditinstitut (kreditinstitutsdirektivet) skall de behöriga myndigheterna som saken berör i nära samarbete utöva tillsyn av kreditinstitut som driver verksamhet i en eller flera medlemsstater utöver
den där huvudkontoret finns, särskilt i fall då
filialer inrättats i en eller flera andra medlemsstater än den där kreditinstitutet har sin
hemort.
Samarbetet är särskilt motiverat vid flyttning av hemort, eftersom finansinspektionen
hos sig har material och kunskap från en flera
år eller t.o.m. årtionden lång tillsyn över kreditinstitutet. Därför skall finansinspektionen
med tillsynsmyndigheten i den nya hemstaten komma överens om sådana omständigheter som gäller överföringen av tillsynen. I
praktiken innebär detta att ett tillsynsprotokoll sätts upp mellan myndigheterna.
I praktiken skall tillsynsmyndigheten i den
nya hemstaten samt finansinspektionen ge de
underrättelser som gäller filialerna villkorligt, eftersom kreditinsitutet vid underrättelsetidpunkten inte är registrerat och nödvändigtvis inte ännu har koncession i det nya
hemlandet. Detsamma gäller tillsynsprotokollet mellan tillsynsmyndigheterna.
I 3 mom. föreslås för tydlighetens skull en
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uttrycklig bestämmelse om att registermyndigheten inte får utfärda ett sådant intyg som
avses i artikel 8.8 rådets förordning och 9 § 5
mom. lagen om europabolag och som är en
förutsättning för flyttningen av hemorten, om
finansinspektionen innan ett sådant tillstånd
har beviljats som avses i 9 § 2 mom. lagen
om europabolag har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har fullgjort
de handlingar och formaliteter som är en förutsättning för flyttningen. Detta är fallet om
kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fortsättning av verksamheten i Finland eller om avslutande av verksamheten.
En sådan situation kan uppstå om kreditinstitutet har för avsikt att fortsätta sin verksamhet i Finland, men institutet enligt finansinspektionens åsikt efter registreringen av
flyttningen inte längre uppfyller de krav som
ställs i lagen om utländska kreditinstituts och
finansiella instituts verksamhet i Finland.
Kreditinstitutet kan inte heller anses ha iakttagit bestämmelserna i momentet om kreditinstitutet har försummat att iaktta bestämmelserna i det nya 3 mom. som föreslås fogas till 6 § lagen om affärsbanker och andra
kreditinstitut i aktiebolagsform och bestämmelserna i den nya 6 a § som föreslås fogas
till nämnda lag, och som gäller meddelanden
till insättarna och finansinspektionen och utbetalning av en uppsagd insättning eller ställande av säkerhet för utbetalningen av en sådan insättning. Eftersom finansinspektionen
utövar tillsyn över att bestämmelserna om finansmarknaden iakttas, bestäms registreringsvillkoren i övrigt enligt bestämmelserna
i lagen om europabolag. Registermyndigheten skall följaktligen kunna förvissa sig om
att man under förfarandet i fråga om andra
borgenärer än insättarna har iakttagit de allmänna bestämmelserna om borgenärsskyddsförfarandet, och finansinspektionen skall förvissa sig om att man under förfarandet har
iakttagit de särskilda bestämmelserna om
borgenärsskydd i lagen om affärsbanker och
andra kreditinstitut i aktiebolagsform vilka
tillämpas på insättare.
Enligt lagförslaget skall finansinspektionens meddelande om att de bestämmelser
som avses i momentet inte har iakttagits
lämnas före den dag som nämns i kungörelsen till kreditinstitutets borgenärer, nämligen
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den dag som infaller en månad efter dagen
när en borgenär senast kan meddela att han
eller hon motsätter sig flyttningen och en insättare kan säga upp sin insättning enligt vad
som bestäms i 6 a § lagen om affärsbanker
och andra kreditinstitut i aktiebolagsform.
Innan den tid har gått ut inom vilken finansinspektionen kan meddela att den motsätter
sig flyttningen kan registermyndigheten följaktligen ge sitt tillstånd till att flyttningen får
verkställas endast om finansinspektionen har
meddelat att den inte kommer att motsätta sig
att tillståndet beviljas. Om registermyndigheten inte ger sitt tillstånd till att flyttningen
verkställs på den grunden att bestämmelserna
i momentet enligt ett meddelande från finansinspektionen inte har iakttagits, kan kreditinstitutet söka ändring i registermyndighetens
beslut enligt vad som bestäms i 5 § lagen om
patent- och registerstyrelsen (575/1992).
I paragrafen bestäms inte om andra grunder
på vilka finansinspektionen kan motsätta sig
flyttningen, eftersom av principerna för kreditinstitutsdirektivet följer att ett utländskt
kreditinstituts koncession ger det rätt att bedriva sådan verksamhet som koncessionen
tillåter även i andra stater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten
i värdstaten kan begränsa verksamheten endast på de grunder som anges i direktivet,
dvs. när begränsningarna kan motiveras med
värdstatens allmänna fördel. Denna allmänna
fördel skall bedömas enligt samma grunder
som när ett kreditinstitut som tidigare har fått
koncession i en annan stat inleder kreditinstitutsverksamhet i Finland genom att inrätta en
filial här. Allmän fördel kan motivera att
verksamheten förbjuds t.ex. om kreditinstitutets marknadsföring eller avtalsvillkor inte
uppfyller de minimikrav som kundskyddet
ställer eller kreditinstitutet annars bryter mot
bestämmelserna i Finland, t.ex. bestämmelser
som är avsedda att skydda konsumenterna eller arbetstagarna. Dessutom skall verksamheten få förbjudas om kreditinstitutet eller
myndigheten i hemlandet inte uppfyller kreditinstitutsdirektivets villkor för grundande
av en filial.
Allmän fördel skall inte anses bli kränkt
enbart av den anledningen att insättarskyddet
i det nya hemlandet är mera begränsat än i
Finland, eftersom bestämmelserna om det in-
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sättarskydd som minst måste finnas är harmoniserade. Detsamma gäller andra bestämmelser om kreditinstitut och tillsyn över kreditinstitut, för vilka en miniminivå bestäms i
Europeiska unionens regelverk. Finansinspektionen skall följaktligen inte ha rätt att
motsätta sig flyttningen t.ex. med hänvisning
till att konkurrensförhållandena försämras eller att tillsynsmyndigheten i det nya hemlandet enligt finansinspektionens åsikt inte har
tillräckliga resurser för tillsynen.
Avsikten med lagförslaget är att skapa en
tydligare uppgiftsfördelning mellan de finska
myndigheterna när ett kreditinstitut flyttar sin
hemort, så att registermyndigheten inte skall
vara skyldig att utreda om ett europabolag
som vill flytta sin hemort till ett annat land
har uppfyllt de villkor för verksamheten som
institutet enligt lagstiftningen om finansmarknaden måste uppfylla innan flyttningen
får ske.
Lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsfom
I lagförslaget föreslås nya bestämmelser
om fusioner genom vilka europabolag bildas.
5 a §. I paragrafen föreslås bestämmelser
för det fall att ett i Finland registrerat kreditinstitut genom fusion deltar i bildandet av ett
europabolag. Bestämmelserna kompletterar
rådets förordning samt lagen om europabolag. Enligt 1 mom. skall samtliga bestämmelser i 5 § tillämpas på ett finskt kreditinstitut
som deltar i en sådan fusion, om det övertagande kreditinstitutet registreras som europabolag i det finska handelsregistret. I så fall
tillämpas bestämmelserna i 5 § även på det
övertagande bolag som registreras i Finland.
Om det övertagande bolaget registreras
som europabolag i någon annan stat än Finland, skall enligt 2 mom. på fusionen dock
inte tillämpas bestämmelserna i 5 § 3 och 4
mom. om finansinspektionens rätt att motsätta sig fusionen. Det hör inte till finansinspektionens uppgifter att bedöma hur en fusion
påverkar verksamheten hos ett kreditinstitut
som övervakas eller kommer att övervakas
av en myndighet i en annan stat. För tydlighetens skull föreslås i momentet en uttrycklig
bestämmelse om att registermyndigheten för
ett finskt kreditinstitut som deltar i en sådan

fusion inte får utfärda ett sådant intyg som är
en förutsättning för registrering av verkställandet av fusionen, om finansinspektionen
inom utsatt tid meddelar registermyndigheten
att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller bestämmelserna om
fortsättning av verksamheten i Finland eller
avslutande av verksamheten. Bestämmelserna i momentet och motiveringen motsvarar
bestämmelserna i 29 a § 3 mom. och motiveringen till nämnda bestämmelser.
6 §. I lagförslaget föreslås att till 6 § skall
fogas ett nytt 3 mom., i vilket föreskrivs att
bestämmelserna i 1 och 2 mom. skall tillämpas på en insättare och insättarens uppsägningsrätt också när kreditinstitutet flyttar sin
hemort till någon annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, enligt vad
som bestäms i artikel 8 i rådets förordning.
Enligt lagförslaget skall insättaren ha rätt att
säga upp en insättning som dittills har omfattats av den finska insättningsgaranti, men
som efter flyttningen av hemorten helt eller
delvis kommer att sakna en sådan garanti.
Denna uppsägningsrätt skall insättaren enligt
förslaget inte ha om kreditinstitutet efter
flyttningen av hemorten fortsätter sin verksamhet i Finland genom en filial och de insättningar som inte omfattas av insättningsgarantin i den nya hemstaten ansluts till det
finska systemet för insättningsgaranti.
I 4 mom. föreslås att kreditinstitutet i de
fall som avses i 3 mom. skall göra en utredning om hur fusionen eller flyttningen av
hemorten påverkar insättningsgarantin. Kreditinstitutet skall begära finansinspektionens
utlåtande om utredningen. Utredningen och
en avskrift av finansinspektionens utlåtande
skall fogas till det meddelande till insättaren
som avses i paragrafens 1 mom.
Det är vanligtvis svårt för en enskild insättare att få tillräckliga uppgifter om rättsordningen och insättningsgarantins innehåll i
den främmande stat som blir europabolagets
hemstat. Därför har insättaren i allmänhet
svårt att bedöma hur fusionen eller flyttningen av hemorten påverkar insättarens egen
ställning.
Enligt lagförslaget skall finansinspektionen
utgående från den utredning som finansinspektionen har fått av sökanden uttala sig om
huruvida skyddet för en insättning efter fu-
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sionen eller flyttningen av hemorten motsvarar den insättningsgaranti som insättningen
omfattades av före åtgärden i fråga. Att uttala
sig om insättningsgarantin är en uppgift som
är väl förenlig med finansinspektionens allmänna uppgift att utöva tillsyn. Finansinspektionen är den som har de bästa möjligheterna i Finland att på ett oberoende sätt reda
ut och för insättarnas räkning bedöma förändringar i insättningsgarantins innehåll. I
sitt utlåtande skall finansinspektionen ta
ställning till på vilket sätt fusionen eventuellt
påverkar insättarnas ställning med tanke på
insättningsgarantin. Finansinspektionens utlåtande skall delges insättaren, som med
hjälp av utlåtandet kan ta ställning till hur fusionen eller flyttningen av hemorten påverkar
skyddet för hans eller hennes insättningar.
Om insättarskyddet för en insättning inte försämras, tillämpas inte bestämmelserna i denna paragraf och i 6 a § om uppsägning av insättningar.
6 a §. När ett kreditinstitut flyttar sin hemort, medför detta att tillsynen över kreditinstitutets soliditet överförs på myndigheten i
det nya hemlandet. Detsamma gäller när kreditinstitutet deltar i en fusion där det övertagande bolaget registreras som europabolag i
en annan stat. Efter flyttningen av kreditinstitutets hemort kan en enskild insättares möjligheter att inkassera sin uppsagda insättningsfordran försvåras avsevärt, om kreditinstitutet efter flyttningen inte längre har något
verksamhetsställe i Finland. Efter att ansvaret
för tillsynen har övergått på myndigheten i
det nya hemlandet får i allmänhet också finansinspektionen avsevärt sämre möjligheter
att verka för att uppsagda insättningar skall
betalas ut. Därför föreslås i lagförslaget att
insättarna skall ha ett skydd som motsvarar
det allmänna skyddet enligt lagen om aktiebolag att få sina fordringar utbetalda i förtid
eller få en betryggande säkerhet för dem, om
insättningen efter flyttningen av hemorten eller fusionen helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Även om insättningen inte
omfattas av insättningsgarantin i det nya
hemlandet, har insättaren dock ingen uppsägningsrätt om insättningen ansluts till det
finska systemet för insättningsgaranti. Uppsägningsmeddelandet skall tillställas kreditinstitutet inom samma tid som kreditinstitu-
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tets borgenärer kan motsätta sig fusion eller
flyttning av hemort, enligt vad som bestäms i
lagen om aktiebolag och lagen om europabolag.
Enligt lagförslaget skall kreditinstitutet efter uppsägningstidens slut utan dröjsmål
meddela finansinspektionen vilka insättningar som har sagts upp på ovan nämnt sätt.
Kreditinstitutet kommer att ha en knapp månad på sig att reglera de uppsagda insättningarna (betala ut dem eller ställa säkerhet) och
att underrätta finansinspektionen om betalningsarrangemangen.
Finansinspektionen
skall ha möjlighet att motsätta sig flyttningen
av hemorten eller fusionen om kreditinstitutet inte inom en månad efter uppsägningstidens slut lämnar utredning om de uppsagda
insättningarna och de betalningsarrangemang
som har vidtagits beträffande dessa (29 a § 3
mom. kreditinstitutslagen och 5 a § 2 mom. i
detta lagförslag). Arbetsfördelningen mellan
finansinspektionen och registermyndigheten i
denna fråga behandlas ovan i motiveringen
till 29 a § kreditinstitutslagen. En felaktig eller bristfällig anmälan kan medföra skadeståndsansvar eller straffrättsligt ansvar.
En insättare kan ha uppsägningsrätt i enlighet med 6 § i detta lagförslag även efter den
uppsägningstid som avses i denna paragraf. I
allmänhet kommer finansinspektionen dock
inte ha möjlighet att motsätta sig en fusion
eller flyttning av hemort på den grunden att
en insättning i kreditinstitutet skall vara utbetald eller säkerhet för insättningen ställd i enlighet med 6 § innan registermyndigheten
beviljar sitt tillstånd.
Lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
19 §. I lagförslaget föreslås att 2 mom. skall
ändras så, att kravet att firmatecknarna i en
filial till ett utländskt kreditinstitut eller finansiellt institut skall vara bosatta i Finland
skall tillämpas endast på kreditinstitut vars
hemland inte hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.
Enligt gällande lag gäller kravet även firmatecknarna i en filial till ett kreditinstitut
som har sin hemort i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förslaget syftar till att avlägsna hindren för ett
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kreditinstitut från ett annat EES-land att etablera sig i Finland.
I lagen om utländska försäkringsbolag
(398/1995) gäller motsvarande krav på boningsort filialens generalagent, men inte andra firmatecknare (24 §).
7.

L a g e n o m f ö r s ä kr in g s b o la g

I lagförslaget föreslås nya bestämmelser
om koncession, fusion och flyttning av hemort i anslutning till bildande av europabolag
och flyttning av ett europabolags hemort.
2 kap.

Försäkringsbolags bildande

2 §. I lagförslaget förslås att till paragrafen
skall fogas ett nytt 7 mom., i vilket bestäms
om koncession för ett europabolag som flyttar sin hemort till Finland. Även om bolaget
redan har beviljats koncession i det tidigare
hemlandet, måste en ny koncession beviljas i
Finland, eftersom medlemsländerna kan ställa olika förutsättningarna villkor för beviljande av koncession. Koncessionen skall enligt förslaget beviljas på samma grunder som
koncession beviljas åt ett försäkringsbolag
som grundas i Finland. Utlåtande om koncessionsansökan skall begäras inte bara av försäkringsinspektionen utan också av den tillsynsmyndighet som övervakar försäkringsverksamheten i den stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet i vilken europabolaget tidigare har beviljats koncession.
2 a kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

18 §. I paragrafen föreslås bestämmelser
om förfarandet när ett europabolag som har
sin hemort i Finland flyttar sin hemort till en
annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Motiveringen till paragrafen motsvarar vad som anförs ovan i motiveringen till 29 a § kreditinstitutslagen. Den
tillsynsmyndighet som avses i paragrafen är
försäkringsinspektionen. Genom flyttningen
av hemorten blir försäkringsbolaget ett utländskt försäkringsbolag, och i fråga om fortsättning av dess verksamhet i Finland tilläm-

pas lagen om utländska försäkringsbolag
(398/1995). En försummelse att utföra en
handling och fullgöra en formalitet som har
samband med flyttningen kan det vara frågan
om när ett försäkringsbolag som har för avsikt att fortsätta sin försäkringsrörelse i Finland enligt försäkringsinspektionens åsikt efter registreringen av flyttningen inte längre
uppfyller de krav som ställs i lagen om utländska försäkringsbolag. Detta kan vara fallet t.ex. om tillsynsmyndigheten i försäkringsbolagets nya hemland inte har vidtagit
de åtgärder som försäkringsdirektiven föreskriver att den skall vidta när en filial inrättas. Å andra sidan kan det anses att inte heller
försäkringsbolaget har utfört de handlingar
och fullgjort de formaliteter som är en förutsättning för flyttningen av dess hemort om
bolaget har försummat att fullgöra sina skyldigheter enligt lagförslagets 16 kap. 18 § 4
mom. I lagrummet föreslås bestämmelser om
ett europabolags skyldighet att utfärda en
kungörelse om att dess hemort har ändrats, så
att försäkringstagarna skall ha möjlighet att
utöva den rätt att säga upp sina försäkringsavtal som föreslås i paragrafens 3 mom. Till
övriga delar bestäms förutsättningarna för
registreringen enligt lagen om europabolag.
Registermyndigheten skall följaktligen kunna
förvissa sig om att man under förfarandet för
andra än försäkringstagarna har iakttagit att
de allmänna bestämmelserna om borgenärsskyddsförfarandet och försäkringsinspektionen skall förvissa sig om att man i fråga om
försäkringstagarna har iakttagit de särskilda
bestämmelserna om borgenärsskydd i lagen
om försäkringsbolag.
Dessutom skall försäkringsinspektionen ha
rätt att motsätta sig en flyttning av hemorten
om flyttningen kränker de förmåner som försäkringarna omfattar. Bestämmelser om en
motsvarande möjlighet att förbjuda strukturella arrangemang i försäkringsbolag ingår
för nationella fusioner i gällande 16 kap. 13 §
4 mom. samt för gränsöverskridande fusioner
i den 13 a § som enligt detta lagförslag skall
fogas till nämnda 16 kap.
I motsats till vad som gäller nationella fusioner skall försäkringsinspektionen inte ha
möjlighet att motsätta sig en flyttning av
hemort eller en gränsöverskridande fusion på
den grunden att arrangemanget anses äventy-
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ra en sund utveckling av försäkringsväsendet
i Finland. Till denna del bedöms strukturarrangemangets inverkan på konkurrensförhållandena enligt bestämmelserna i konkurrenslagstiftningen.
Möjligheten att förbjuda en flyttning av
hemorten eller en gränsöverskridande fusion
begränsas alltid av att motsättningsgrunden
enligt artikel 8.14 i rådets förordning måste
uppfylla de gemenskapsrättsliga kriterierna
för allmänt intresse. Frågan om allmänt intresse har behandlats utförligt ovan i kapitel
2.2.
I paragrafen föreslås inga andra bestämmelser om de grunder på vilka finansinspektionen kan motsätta sig flyttningen, eftersom
av principerna för de direktiv som gäller försäkringsverksamhet följer att ett utländskt
försäkringsbolag som har sin hemort inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
med stöd av sin koncession har rätt att bedriva sådan verksamhet som koncessionen tillåter även i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten i
värdlandet kan begränsa verksamheten endast med hänvisning till allmän fördel. Den
allmänna fördelen skall bedömas enligt
samma grunder som när ett utländskt försäkringsbolag som har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet annars
bedriver rörelse i Finland. Allmän fördel kan
motivera att verksamheten förbjuds t.ex. om
försäkringsbolagets marknadsföring eller avtalsvillkor inte uppfyller de minimikrav som
kundskyddet ställer. Dessutom skall verksamheten få förbjudas om försäkringsbolaget
eller myndigheten i hemlandet inte fullgör
sina i direktiven föreskrivna skyldigheter.
7 kap.

Bolagets ledning

3 §. I 1 mom. föreslås en teknisk ändring
som beror på arbetsfördelningen mellan social- och hälsovårdsministeriet och försäkringsinspektionen. I lagförslaget föreslås att
till 2 mom. skall fogas en bestämmelse som
motsvarar bestämmelsen i 8 kap. 4 § 2 mom.
lagen om aktiebolag och som uttryckligen
förbjuder val av en juridisk person till ledamot av bolagets styrelse. Motiveringen är
densamma som till bestämmelsen i lagen om

aktiebolag.
16 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

13 a §. I paragrafen föreslås bestämmelser
om förfarandet när ett försäkringsbolag som
är registrerat i Finland deltar i en sådan fusion som avses i artikel 2.1 i rådets förordning och som går till så, att det övertagande
bolaget registreras som europabolag i Finland eller något annat land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. På fusionen skall tillämpas vad som bestäms om
fusion av finska försäkringsbolag i 13 § i
samma kapitel. Motiveringarna till paragrafen motsvarar vad som har anförts ovan i
kommentaren till 5 a § lagen om affärsbanker
och andra kreditinstitut i aktiebolagsform.
Om det övertagande bolaget registreras som
europabolag i någon annan stat, skall försäkringsinspektionen dock enligt en bestämmelse i 2 mom. ha rätt att vägra ge sitt samtycke
endast om fusionen skulle kränka de förmåner som försäkringarna omfattar. Motiveringen till momentet motsvarar till denna del
vad som har sagts ovan i motiveringen till 2 a
kap. 18 § 3 mom.
För tydlighetens skull föreslås i 2 mom. en
uttrycklig bestämmelse om att registermyndigheten inte för ett finskt aktiebolag som
deltar i en fusion av ovan nämnt slag får ge
ett sådant intyg som krävs för registrering av
verkställandet av fusionen, om försäkringsinspektionen inom utsatt tid meddelar registermyndigheten att försäkringsbolaget inte
har utfört de handlingar eller fullgjort de
formaliteterna som förutsätts i anslutning till
fusionen. Bestämmelserna i momentet och
motiveringen motsvarar bestämmelsen i 2 a
kap. 18 § 3 mom. och motiveringen till denna
bestämmelse.
För tydlighetens skull föreskrivs i 3 mom.
att om ett övertagande försäkringsbolag som
registreras i någon annan stat än Finland har
för avsikt att efter fusionen fortsätta verksamheten i Finland, tillämpas på försäkringsbolaget vad som bestäms om ett utländskt
försäkringsbolags verksamhet i Finland.
18 §. I 3 mom. bestäms om rätt för en försäkringstagare i det överlåtande bolaget att
säga upp sitt försäkringsavtal om försäk-
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ringstagaren inte har medverkat till fusionsbeslutet och inte enligt lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen. I lagförslaget föreslås att rätten att säga upp försäkringsavtalet skall utvidgas, så att rätten
gäller också när ett försäkringsbolag som är
europabolag flyttar sin hemort till ett annat
land som hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.
För att en försäkringstagare skall få kännedom om att försäkringsbolaget har flyttat sin
hemort och följaktligen kunna utnyttja sin
rätt att med stöd av 3 mom. säga upp försäkringen, föreslås att till 4 mom. skall fogas en
bestämmelse om att försäkringsbolaget skall
tillkännage att flyttningen av hemorten har
registrerats i den nya hemstaten genom att
låta kungöra detta i den officiella tidningen
och i åtminstone en tidning som utkommer
på bolagets sista hemort i Finland. Tillkännagivandet skall även innehålla ett omnämnande av försäkringstagarens rätt att säga upp
sitt försäkringsavtal enligt 3 mom.

någon hänvisning om att fondbörs- och clearingsorganisationsverksamheten fortsätter i
Finland inom ramen för ett utländskt företag,
eftersom koncession för fondbörsverksamhet
och clearingorganisationsverksamhet kan beviljas endast ett finskt aktiebolag (3 kap. 2 §
och 4 a kap. 2 §). På EU-nivå saknas också
uttryckliga bestämmelser om samarbete mellan myndigheter som utövar tillsyn över
fondbörser och clearingorganisationer. Om
t.ex. ett europabolag som har fått koncession
för fondbörsverksamhet har för avsikt att
flytta sin hemort till någon annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
skall bolagets koncession med stöd av 3 kap.
2 c § 1 mom. 3 punkten värdepappersmarknadslagen återkallas i första hand på ansökan
av bolaget, eftersom de förutsättningar för
beviljande av koncession som föreskrivs i 3
kap. 2 § nämnda lag inte längre finns efter att
hemorten har flyttats.
Lagen om standardiserade optioner och terminer

8.

Vä r d e p a p p e r s ma r kn a d s la g e n ,
d e n ö v r ig a la g s t if tn in g e n o m
v ä r d e p a p p e r s a mt p a n t lå n e la g stif tn in g e n

Värdepappersmarknadslagen
I lagförslaget föreslås att till värdepappersmarknadslagen skall fogas bestämmelser
om beviljande av koncession för fondbörsoch clearingorganisationsverksamhet åt ett
europabolag som flyttar sin hemort till Finland, om flyttning av ett europabolags hemort när bolaget bedriver fondbörs- och clearingorganisationsverksamhet samt om fusion
av ett bolag som idkar sådan verksamhet med
ett europabolag som registreras i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (3 kap. 2, 7 och 7 a § samt 4 a
kap. 2, 5 och 5 b §). Bestämmelserna i lagförslaget och motiveringen till dem motsvarar i tillämpliga delar vad som har anförts
ovan i anslutning till kreditinstitutslagen och
lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform. Dock föreslås inte att
till värdepappersmarknadslagen skall fogas

I förslaget till ändring av lagen om handel
med standardiserade optioner och terminer
(772/1988) föreslås att till lagen skall fogas
bestämmelser om beviljande av koncession
för optionsföretagsverksamhet åt ett europabolag som flyttar sin hemort till Finland, om
flyttning av ett europabolags hemort när bolaget bedriver optionsbörsverksamhet samt
om fusion av ett bolag som idkar sådan verksamhet med ett europabolag som registreras i
någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2 kap. 2, 14 och 15
§). Förslaget motsvarar till sitt innehåll vad
som har anförts ovan om ändringarna i värdepappersmarknadslagen.
Lagen om värdepappersföretag
I lagförslaget föreslås att till lagen om värdepappersföretag (579/1996) skall fogas bestämmelser om beviljande av verksamhetstillstånd åt ett europabolag som flyttar sin
hemort till Finland samt om flyttning av ett
europabolags hemort när europabolaget tillhandahåller investeringstjänster samt om fu-
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sion av ett bolag som bedriver sådan verksamhet med ett europabolag som registreras i
någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2 kap. 10 och 10 a
§ samt 3 kap. 20 a, 20 b och 20 c §). Förslaget motsvarar till sitt innehåll vad som har
anförts ovan om ändringarna i kreditinstitutslagen och lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform.
Lagen om placeringsfonder
I lagförslaget föreslås att till lagen om placeringsfonder (48/1999) skall fogas bestämmelser om beviljande av verksamhetstillstånd
åt ett europabolag som flyttar sin hemort till
Finland samt om flyttning av ett europabolags hemort när europabolaget bedriver
fondverksamhet eller förvaringsinstitutverksamhet samt om fusion av ett bolag som bedriver sådan verksamhet med ett europabolag
som registreras i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (10
a, 29 a, 29 b, 29 c, 34 a och 34 b §) Förslaget
motsvarar till sitt innehåll vad som har anförts ovan om ändringarna i kreditinstitutslagen och lagen om affärsbanker och andra
kreditinstitut i aktiebolagsform.
Lagen om värdeandelssystemet
I lagförslaget föreslås att till lagen om värdeandelssystemet (826/1991) skall fogas bestämmelser om beviljande av värdepapperscentralskoncession åt ett europabolag som
flyttar sin hemort till Finland samt om flyttning av ett europabolags hemort när europabolaget bedriver värdepapperscentralverksamhet samt om fusion av ett bolag som bedriver sådan verksamhet med ett europabolag
som registreras i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (12,
14 a och 14 b §) Förslaget motsvarar till sitt
innehåll vad som har anförts ovan om ändringarna i värdepappersmarknadslagen.

Lagen om pantlåneinrättningar
I lagförslaget föreslås att till lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) skall fogas bestämmelser om beviljande av pantlåneinrättningskoncession åt ett europabolag som flyttar sin hemort till Finland samt om flyttning
av ett europabolags hemort när europabolaget bedriver pantlånerörelse samt om fusion
av ett bolag som bedriver sådan rörelse med
ett europabolag som registreras i något annat
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (4, 30 a och 30 b §) Förslaget
motsvarar till sitt innehåll vad som har anförts ovan om ändringarna i värdepappersmarknadslagen.
9.

N ä r ma r e b e s t ä mme l s e r

Handelsregisterförordningen
(208/1979)
måste ändras till följd av rådets förordning
och lagen om europabolag. Ändringarna
gäller ett europabolags grundanmälan. I företagsinteckningsförordningen
(778/1985)
måste göras ändringar som berör anteckning i
företagsinteckningsregistret om flyttning av
ett europabolags hemort eller fusion av ett
bolag med ett utländskt bolag. Dessutom
måste handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens
avgiftsbelagda prestationer (1027/2001) ändras så, att registermyndighetens nya uppgifter
i anslutning till bildande och flyttning av
hemort beaktas i förordningen.
1 0 . I kr a f t t r ä d a n d e

Lagarna avses träda i kraft den 8 oktober
2004. Denna tidpunkt föreslås därför att rådets förordning om stadga för europabolag
enligt artikel 70 i förordningen träder i kraft
den 8 oktober 2004.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om europabolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde

tionsdatalagen (244/2001) och firmalagen
(128/1979).
3§
Var stiftarens huvudkontor kan vara beläget

På ett europabolag tillämpas rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen,
samt de kompletterande bestämmelserna i
denna lag.
På ett europabolag tillämpas bestämmelserna om publika aktiebolag i lagen om aktiebolag (734/1978) och i andra lagar, enligt
vad som bestäms i europabolagsförordningen
och i denna lag.
Denna lag tillämpas på ett europabolag
som registreras enligt finsk lag samt på ett
enligt finsk lag registrerat aktiebolag och andelslag (nedan finskt aktiebolag och finskt
andelslag) som deltar i bildandet av ett europabolag.

I bildandet av ett europabolag kan även
delta ett sådant finskt aktiebolag eller därmed
jämförbart utländskt bolag vars huvudkontor
inte är beläget inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, om bolaget uppfyller kraven i artikel 2.5 i europabolagsförordningen i
fråga om bildandet av bolaget, stadgeenlig
hemort samt anknytning till ekonomin i stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detsamma gäller ett annat bolag som
avses i artikel 48 i fördraget om upprättandet
av Europeiska gemenskapen, om europabolaget bildas så som avses i artikel 2.3 i europabolagsförordningen.
4§

2§
Bildande av europabolag genom fusion
Registrering
Patent- och registerstyrelsen är behörig
myndighet i registreringsärenden som gäller
europabolag och i ärenden som avses i artikel
22 i europabolagsförordningen.
Bestämmelser om anmälan av ett europabolag för registrering och om ett sådant bolags firma bestäms i europabolagsförordningen, lagen om aktiebolag, handelsregisterlagen (129/1979), företags- och organisa-

Om ett finskt aktiebolag deltar i bildandet
av ett europabolag på det sätt som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen och det
övertagande bolaget registreras i Finland,
skall de finska aktiebolag som deltar i fusionen anmäla sin fusionsplan för registrering
och ansöka om registermyndighetens tillstånd att verkställa fusionsbeslutet så som i
14 kap. 5 och 13—15 § lagen om aktiebolag
föreskrivs om registrering av fusionsplan och
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tillstånd för verkställande av fusion. En förutsättning för tillstånd är dessutom att de i
fusionen deltagande bolag som har sin hemort i någon annan medlemsstat godkänner
den rätt till inlösen om vilken bestäms i 5 § i
denna lag. De bolag som deltar i fusionen
skall så som föreskrivs i 14 kap. 16 § lagen
om aktiebolag anmäla fusionen för registrering inom sex månader från det att tillståndet
att verkställa fusionen beviljades i Finland
och de övriga bolag som deltar i fusionen
fick det intyg som avses i artikel 25.2 i europabolagsförordningen.
Om det övertagande bolaget registreras
som europabolag i någon annan stat än Finland, skall i fråga om registreringen av planen tillämpas 1 mom. och i fråga om förutsättningarna för tillstånd att verkställa fusionen dessutom vad som i artikel 25.2 i europabolagsförordningen bestäms om förutsättningarna för att utfärda ett intyg som avses i
nämnda artikel. Om egendom som tillhör ett
bolag som deltar i fusionen omfattas av företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/1984), får tillstånd beviljas under
förutsättning att en registreringsduglig ansökan samtidigt är anhängig om överföring av
inteckningen på en filial som inrättas i Finland eller att inteckningen har dödats. När ett
finskt aktiebolag är övertagande bolag i en
fusion som avses i detta moment tillämpas på
bolaget vad som i 14 kap. 14 och 17 § lagen
om aktiebolag föreskrivs om kungörelse på
det överlåtande bolagets borgenärer och om
slutredovisning.
För de finska aktiebolag som deltar i fusionen utfärdar registermyndigheten ett i artikel
25.2 i europabolagsförordningen avsett intyg
om att tillstånd enligt 2 mom. har beviljats.
Intyget skall inom sex månader från utfärdandet lämnas till den behöriga myndigheten
i den stat där det övertagande bolaget har sin
hemort, annars förfaller intyget.

lag som fusioneras med ett europabolag som
registreras i Finland eller i någon annan stat
rätt att yrka att få sina aktier inlösta enligt 14
kap. 12 § lagen om aktiebolag. Samma rätt
har aktieägarna i ett övertagande finskt aktiebolag, om bolaget registreras som europabolag i någon annan stat.
6§
Annat bildande av europabolag
Ett förslag som avses i artikel 32.2 eller
37.4 i europabolagsförordningen samt uppgiften att aktier eller bolagsandelar ställs till
förfogande så som avses i artikel 33.3 i förordningen skall utan dröjsmål anmälas till
registermyndigheten för registrering.
7§
Bolagsledning
På ett europabolags ledningsorgan och förvaltningsorgan samt medlemmarna i dessa
organ tillämpas vad som i lagen om aktiebolag föreskrivs om ett publikt aktiebolags styrelse och dess medlemmar, om inte annat föreskrivs i europabolagsförordningen. På ett
europabolags tillsynsorgan och dess medlemmar tillämpas vad som i lagen om aktiebolag föreskrivs om ett aktiebolags förvaltningsråd och dess medlemmar, om inte annat
föreskrivs i europabolagsförordningen.
Ett europabolag skall ha en verkställande
direktör. På den verkställande direktören tilllämpas vad som i lagen om aktiebolag föreskrivs om ett publikt aktiebolags verkställande direktör, om inte annat föreskrivs i europabolagsförordningen.
8§

5§

Bolagsstämma

Inlösen av aktier med anledning av fusion

En aktieägare i ett europabolag har rätt att
få ett ärende upptaget till behandling vid bolagsstämman enligt så som föreskrivs i 9 kap.
lagen om aktiebolag.
Länsstyrelsen är behörig myndighet att be-

Om ett europabolag bildas i enlighet med
artikel 2.1 i europabolagsförordningen, har
en aktieägare i ett överlåtande finskt aktiebo-
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handla en ansökan om sammankallande av en
bolagsstämma som skall hållas enligt europabolagsförordningen och som inte har
sammankallats i föreskriven ordning.
9§
Flyttning av ett europabolags hemort från
Finland
Ett europabolag skall för registrering anmäla ett i artikel 8.2 i europabolagsförordningen
avsett förslag om flyttning av hemort inom
en månad efter det att förslaget undertecknades. Om anmälan inte görs inom utsatt tid eller om registrering vägras, förfaller flyttningen.
En sådan flyttning av hemort som avses i
artikel 8 i europabolagsförordningen får
verkställas endast med registermyndighetens
tillstånd. Bolaget skall ansöka om tillstånd
inom en månad efter det att förslaget om
flyttning har godkänts. Om ansökan inte görs
inom utsatt tid eller om tillstånd inte beviljas,
förfaller flyttningsbeslutet.
Till ansökan skall fogas den redogörelse
som avses i artikel 8.3 i europabolagsförordningen samt bolagsstämmans beslut om
flyttning av hemorten. Om förslaget om
flyttning har ändrats genom ett beslut av bolagsstämman, skall det ändrade förslaget anmälas för registrering senast i samband med
ansökan. I protokollet över beslutet eller i
protokollsutdraget skall för varje aktieslag
nämnas för hur många aktier det har gjorts ett
i 10 § avsett förbehåll enligt lagen om aktiebolag.
På registermyndighetens tillstånd tillämpas
det som i artikel 8.8 bestäms om förutsättningarna för beviljande av ett tillstånd som
avses i nämnda artikel samt det som i 14 kap.
13 och 14 § lagen om aktiebolag bestäms om
tillstånd för verkställande av fusion. Om bolagets egendom omfattas av företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen, får tillstånd beviljas under förutsättning att en registreringsduglig ansökan samtidigt är anhängig om överföring av inteckningarna på en filial som inrättas i Finland eller att inteckningarna har dödats.
Registermyndigheten utfärdar det intyg om
att tillstånd enligt 2 mom. har beviljats som

avses i artikel 8.8 i europabolagsförordningen. Intyget skall inom sex månader från utfärdandet lämnas till den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har sin nya hemort,
annars förfaller intyget.
Med avvikelse från 9 kap. 17 § 2 och 3
mom. lagen om aktiebolag skall en talan som
gäller flyttning av hemort väckas inom sex
månader efter det att bolagsstämman fattade
beslut om saken. Domstolen skall utan
dröjsmål underrätta registermyndigheten om
att talan har väckts samt om en laga kraft
vunnen dom i målet.
10 §
Inlösen av aktier och optionsrätter med anledning av flyttning av hemort
Om ett europabolags hemort flyttas från
Finland till någon annan medlemsstat, har en
aktieägare som har röstat mot fusionsbeslutet
rätt att yrka inlösen av sina aktier så som i 14
kap. 12 § lagen om aktiebolag bestäms om
rätt för en aktieägare som motsätter sig en fusion att yrka på inlösen av sina aktier. Även
innehavaren av en rättighet som avses i 14
kap. 3 § lagen om aktiebolag har rätt att yrka
på inlösen av sina rättigheter så som bestäms
i kapitlets 12 §.
11 §
Slutredovisning med anledning av flyttning
av hemort
Förvaltningsorganet eller ledningsorganet i
ett europabolag som flyttar sin hemort från
Finland samt dess verkställande direktör
skall ge slutredovisning vid ett sammanträde
för bolagets aktieägare. Slutredovisningen
skall omfatta bokslut för den tid för vilket
bokslut ännu inte har lagts fram vid någon
bolagsstämma samt utredning om utdelningen av ett eventuellt vederlag. I fråga om
granskning av slutredovisning tillämpas vad
som bestäms om revision. På aktieägarnas
sammanträde tillämpas vad som föreskrivs
om bolagsstämma. I fråga om klander av
slutredovisning tillämpas vad som föreskrivs
i 13 kap. 12 § 3 mom. lagen om aktiebolag
samt när det är frågan om en talan som avses
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i 15 kap. 5 § lagen om aktiebolag vad som
bestäms i 13 kap. 14 § 2 mom. och 16 § i
samma lag. Slutredovisningen skall anmälas
för registrering så som bestäms i 11 kap. 14 §
lagen om aktiebolag.
12 §
Flyttning av ett europabolags hemort till Finland
Ett beslut om att flytta ett europabolags
hemort till Finland skall anmälas för registrering inom en månad efter det att den behöriga
myndigheten i den medlemsstat där europabolagets har sin hemort har utfärdat det intyg
som avses i artikel 8.8 i europabolagsförordningen. Om anmälan inte görs inom utsatt
tid, kan flyttningsbeslutet inte registreras.
Till anmälan skall fogas förslaget om flyttning samt den redogörelse och det intyg som
avses i artikel 8 i europabolagsförordningen.
På anmälan skall i övrigt så som bestäms särskilt tillämpas bestämmelserna om sådan
anmälan till handelsregistret som gäller bildande av aktiebolag, om inte annat föreskrivs
i europabolagsförordningen.

13 §
Ombildande av ett europabolag till publikt
aktiebolag
Ett förslag som avses i artikel 66.3 i europabolagsförordningen skall utan dröjsmål
anmälas till registermyndigheten för registrering.
14 §
Likvidation och upplösning
I ett ärende som avses i artikel 64.1—64.3 i
europabolagsförordningen är domstolen behörig myndighet.
I fråga om inledandet av ett ärende som
gäller att ett aktiebolag skall träda i likvidation eller avregistreras, en uppmaning till bo-

laget, behandlingen av ärendet, beslut och
registrering av beslut samt likvidationsförfarande och avregistrering tillämpas bestämmelserna i artikel 64 i europabolagsförordningen och 13 kap. lagen om aktiebolag.
För ett tillsynsobjekt som avses i lagen om
Finansinspektionen (587/2003) eller lagen
om Försäkringsinspektionen (78/1999) är
tillsynsmyndigheten dock behörig myndighet
i ett ärende som avses i artikel 64.1—64.3 i
europabolagsförordningen.
15 §
Skadeståndsskyldighet
Ett europabolags stiftare, medlemmarna av
dess förvaltningsorgan, ledningsorgan eller
tillsynsorgan, likvidatorerna och aktieägarna
är skadeståndsskyldiga enligt vad som i lagen
om aktiebolag och andra lagar föreskrivs om
skadeståndsansvar för ett aktiebolags styrelsemedlem, förvaltningsrådsmedlem, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare.
Bestämmelser om en revisors skadeståndsskyldighet finns i revisionslagen (936/1994)
och lagen om aktiebolag.
I fråga om ersättande av skada som har orsakats genom brott mot denna lag eller europabolagsförordningen tillämpas vad som i
lagen om aktiebolag föreskrivs om ersättning
av skada som har förorsakats genom brott
mot denna lag.
16 §
Straffbestämmelser
Bestämmelserna om aktiebolagsbrott och
aktiebolagsförseelse i 16 kap. lagen om aktiebolag tillämpas på en ledamot av förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet samt på en verkställande direktör,
likvidator, aktieägare och revisor i ett europabolag.
I fråga om ett yttrande som ges enligt artikel 32.4 i europabolagsförordningen eller ett
intyg som utfärdas enligt artikel 37.6 och
66.5 i nämnda förordning tillämpas vad som i
16 kap. 8 § 3 punkten lagen om aktiebolag
föreskrivs om brott mot bestämmelserna om
ett utlåtande av en oberoende sakkunnig.
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17 §
Ikraftträdande

relse om ett sådant förslag om bildande av
europabolag som avses i artikel 20, 32 eller
37 i europabolagsförordningen och ett finskt
aktiebolag som deltar i bildandet av bolaget
utfärda kallelse till den bolagsstämma som
beslutar om godkännandet av förslaget, så
som bestäms i europabolagsförordningen.

Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
Efter att denna lag har antagits kan registermyndigheten registrera och utfärda kungö—————

2.
Lag
om ändring av 8 kap. 4 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 8 kap. 4 § 2 mom., sådant
det lyder i lag 887/2002, som följer:
8 kap.

eller en juridisk person får inte vara styrelsemedlem eller verkställande direktör.

Bolagets ledning

———
4§
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
——————————————
Den som är omyndig eller försatt i konkurs 2004.
—————
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3.
Lag
om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. 4
och 5 punkten, det inledande stycket i 9 § 1 mom. samt 9 § 4 mom., 14 § 2 mom., 18 a § och
18 b § 1 mom.,
av dem 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder i lag 1300/1994, 9 § 4 mom. sådant det
lyder i lag 634/1989, 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1301/1994, 18 a § sådan den lyder i
lagarna 147/1977 och 926/2002 och 18 b § 1 mom. sådant det lyder i lag 1511/2001, samt
fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 229/1993, 1075/1994 och 245/2001 samt i
nämnda lag 1300/1994, en ny 6 punkt som följer:
2§
Innan näringsverksamhet inleds skall till
registermyndigheten för antecknande i registret göras en anmälan som innehåller
uppgifter om näringsidkaren och hans
näringsverksamhet
(grundanmälan).
Grundanmälan skall också göras om flyttning
av hemort till Finland.
——————————————
3§
Grundanmälan skall göras av:
——————————————
4) en utländsk sammanslutning och stiftelse som grundar en filial i Finland (utländsk
näringsidkare),
5) en europeisk ekonomisk intressegruppering och en utomlands registrerad intressegruppering som grundar ett driftställe i Finland samt av
6) europabolag.
——————————————
9§
I ett aktiebolags eller europabolags grundanmälan skall nämnas
——————————————
Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten tillämpas också i fråga om dagen för undertecknandet av ett sådant förslag om bildande av
ett europabolag eller flyttning av bolagets
hemort som avses i rådets förordning (EG) nr

2157/2001 om stadga för europabolag, nedan
europabolagsförordningen.
——————————————
14 §
——————————————
Ändringsanmälan skall även göras om ändring sker i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags eller
europabolags bolagsordning eller i ett andelslags, en sparbanks, en hypoteksförenings, en
bostadsrättsförenings eller en försäkringsförenings stadgar eller i ett avtal om att bilda
en europeisk ekonomisk intressegruppering.
——————————————
18 a §
Registermyndigheten handlägger ärenden
som gäller överföring av ett aktiebolags eller
europabolags aktier till värdeandelssystemet,
nedsättning av aktiekapitalet, fusion av aktiebolag, delning av ett aktiebolag eller europabolag, ett aktiebolags eller europabolags
likvidation och ombildande av publikt aktiebolag till privat aktiebolag på det sätt som
bestäms i lagen om aktiebolag (734/78).
Registermyndigheten behandlar ärenden
som gäller ett publikt aktiebolags fusion med
ett europabolag och ombildning till europabolag, ombildning av ett europabolag till
publikt aktiebolag och flyttning av ett europabolags hemort till någon annan medlems-
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stat, så som bestäms i europabolagsförordningen och lagen om europabolag (/).
Registermyndigheten handlägger ärenden
som gäller överföring av ett andelslags andelar till värdeandelssystemet, nedsättning av
ett andelslags reservfond, överkursfond och
placeringsandelskapital, andelslags fusion,
delning av andelslag och ändring av sammanslutningsform samt andelslags likvidation på det sätt som bestäms i lagen om andelslag.

som gäller registrering av koncessionen för
kreditinstitut i aktiebolagsform, nedsättning
av det bundna egna kapitalet, fusion, delning,
flyttning av hemort, överlåtelse av affärsverksamheten, avstående från koncessionen
samt likvidation på det sätt som föreskrivs i
lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001).
——————————————

———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
18 b §
Registermyndigheten behandlar ärenden 2004.
—————

4.
Lag
om ändring av företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 3 § 1 mom.
4 punkten, 10 § 1 mom. samt 14 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom., av dessa lagrum 14 §
2 mom. sådant det lyder i lag 1491/2001, samt
fogas till 7 § ett nytt 6 mom. som följer
3§
Enheter som skall registreras i företags- och
organisationsdatasystemet
I företags- och organisationsdatasystemet
registreras följande företag och organisationer som skall registreras i ett eller flera av
stamregistren i fråga:
——————————————
4) europabolag samt europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
——————————————
7§
Beständigheten hos en juridisk persons företags- och organisationsnummer
——————————————

Ett europabolags företags- och organisationsnummer upphör att gälla när bolagets
hemort flyttas till någon annan stat.

10 §
Etableringsanmälan
Bildande av ett registreringsskyldigt företag eller grundande av en registreringsskyldig organisation eller inledande av näringsverksamhet eller flyttning av hemort till Finland skall anmälas på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta syfte. Anmälan kan tillställas Patent- och registerstyrelsen, magistraten, arbetskrafts- och
näringscentralen eller skatteverket.
——————————————
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ansvarig för att ändringsanmälan görs samt i
bolag på vilka lagen om bostadsaktiebolag
(809/1991) tillämpas och i bostadsrättsföreningar dessutom disponenten. Om en enskild
näringsidkare eller en bolagsman i ett öppet
bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag avlider, är också en delägare i
hans eller hennes dödsbo, dock inte en sådan
delägare som avses i 21 kap. 18 § ärvdabalken (40/1965), ansvarig för att anmälan görs.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.

Ansvariga för att en anmälan till registret
görs är
——————————————
9) för ett europabolags räkning förvaltningsorganets eller ledningsorganets ordinarie medlemmar och för en europeisk ekonomisk intressegruppering dess företagsledare,
samt
——————————————
I aktiebolag, europabolag, andelslag, sparbanker, försäkringsföreningar och statens affärsverk är också verkställande direktören
—————

5.
Lag
om ändring av 7 § firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 7 § 1 mom. firmalagen av den 2 februari 1979 (128/1979), sådant det lyder delvis
ändrat i lagarna 1076/1994, 1302/1994, 148/1997 och 1492/2001, en ny 7 b punkt, som följer:
nr 2157/2001 (EG) om stadga för europabo7§
Utöver vad annorstädes är stadgat i lag lag,
——————————————
gäller angående utformningen av firma:
———
——————————————
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
7 b) i fråga om ett europabolags firma vad
som bestäms i artikel 11 i rådets förordning 2004.
—————
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6.
Lag
om ändring av 10 § företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 10 § företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984), sådant detta lagrum lyder i lag 240/1991, ett nytt 3 mom. som följer:
denna verksamhet överförs till en filial i Finland som grundas av det övertagande europabolaget, som registreras i någon annan stat.
Överlåtelse av företag och åtagande att svaDetsamma gäller när ett europabolags hemort
ra för inteckning
flyttas från Finland till någon annan stat så
som avses i artikel 8 i nämnda förordning
——————————————
Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i och bolagets näringsverksamhet och den intillämpliga delar när ett publikt aktiebolag teckningsbara egendom i Finland som hör till
deltar i en sådan fusion som avses i artikel denna verksamhet överförs till en filial som
2.1 i rådets förordning nr 2157/2001 (EG) bolaget grundar i Finland.
———
om stadga för europabolag och det publika
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
aktiebolagets näringsverksamhet och den inteckningsbara egendom i Finland som hör till 2004.
—————
10 §

7.
Lag
om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 11 a §, sådan den lyder i
lag 588/2003, samt
fogas till 10 §, sådan den lyder i lag 588/2003, ett nytt 5 mom. samt till lagen en ny 29 a §
som följer:
10 §
Koncession
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan
europabolagsförordningen, om bolaget har

beviljats en motsvarande koncession i någon
annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och har för avsikt att flytta
sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i förordningen. Ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar finansmarknaden i denna stat skall begäras om koncessionsansökan. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att ett över-
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registreras som europabolag i Finland.
11 a §
Registeranmälan om koncession
Finansinspektionen skall anmäla koncessionen för registrering. En depositionsbanks
koncession skall dessutom för kännedom
anmälas till insättningsgarantifonden och, om
kreditinstitutet tillhandahåller investeringstjänster, till ersättningsfonden för investerarskydd. En koncession som har beviljats ett
nytt företag eller ett europabolag som flyttar
sin hemort till Finland registreras samtidigt
som företaget.
3 kap.
Kreditinstitutets verksamhet

29 a §
Flyttning av hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
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sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som
bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall kreditinstitutet utan dröjsmål efter
att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som
avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen.
Om kreditinstitutet har för avsikt att efter
flyttningen av hemorten fortsätta att bedriva
kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas
på kreditinstitutet vad som bestäms om ett utländskt kreditinstituts verksamhet i Finland.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har beviljats som avses i 2 mom. i samma paragraf har meddelat
registermyndigheten att kreditinstitutet inte
har iakttagit bestämmelserna om flyttning av
hemort eller bestämmelserna om fortsättande
av verksamheten i Finland eller avslutande
av verksamheten. Tillstånd får beviljas före
den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen
om aktiebolag (734/1978) endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
Om ett kreditinstitut har för avsikt att flytta 2004.
—————
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8.
Lag
om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) en ny 5 a §, till 6 § nya 3 och 4 mom. och till lagen en ny 6 a § som följer:
5a§
I fråga om ett finskt kreditinstituts deltagande i en fusion som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, gäller vad som bestäms i 5 §.
Om det bolag som är övertagande bolag i
fusionen registreras i någon annan stat än
Finland, tillämpas dock inte 5 § 3 och 4
mom. på fusionen. För en sådan fusion får
registermyndigheten inte ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. lagen om europabolag ( / ),
om finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har beviljats som avses i 4 § 2mom. i
nämnda lag har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i Finland
eller avslutande av verksamheten. Tillstånd
får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6
§ 1 mom. lagen om aktiebolag endast om finansinspektionen har meddelat att den inte
motsätter sig en flyttning av hemorten.
Om ett övertagande kreditinstitut som registreras i någon annan stat än Finland har för
avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva
kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas
på kreditinstitutet vad som bestäms om ett utländskt kreditinstituts verksamhet i Finland.
6§
——————————————
Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs
om insättare och insättares uppsägningsrätt i
samband med fusion gäller på motsvarande
sätt vid flyttning av kreditinstitutets hemort
till någon annan stat inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet samt en fusion
vid vilken det övertagande kreditinstitutet registreras i någon annan stat. En insättare har
uppsägningsrätt, om en insättning som omfattas av en i kreditinstitutslagen föreskriven
insättningsgaranti efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti. I sitt meddelande till insättaren skall kreditinstitutet redogöra för de ändringar som kommer att ske i uppgifter som
har lämnats med stöd av 65 m § kreditinstitutslagen.
I de fall som avses i 3 mom. skall kreditinstitutet sammanställa en utredning om insättningsgarantin (insättningsgarantiutredning),
i vilken kreditinstitutet skall redogöra för insättningsgarantiarrangemangen före åtgärden
och efter den samt för eventuella skillnader i
fråga om vad insättningsgarantin täcker.
Kreditinstitutet skall begära Finansinspektionens utlåtande om insättningsgarantiutredningen. Till begäran om utlåtande skall fogas
de tilläggsutredningar som Finansinspektionen bestämmer. Insättningsgarantiutredningen och en avskrift av Finansinspektionens utlåtande skall fogas till det meddelande som
skall ges till insättaren.
6a§
Om kreditinstitutets hemort flyttas till någon annan stat eller det övertagande kreditinstitutet vid en fusion registreras i någon annan stat och en insättning efter åtgärden inte
alls eller bara delvis kommer att omfattas av
insättningsgaranti, har insättaren rätt att säga
upp insättningen även så att kreditinstitutet
utan dröjsmål skall betala ut den uppsagda
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insättningen eller ställa betryggande säkerhet ses i 6 §. Kreditinstitutet skall underrätta Fiför betalningen. Uppsägningen skall ske nansinspektionen om uppsägningen utan
skriftligen en månad före den dag som nämns dröjsmål efter det att uppsägningstiden enligt
i den kungörelse som enligt 14 kap. 14 § la- denna paragraf har gått ut.
gen om aktiebolag skall utfärdas till kreditin———
stitutets borgenärer. Insättarens rätt att säga
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
upp insättningen i enlighet med denna paragraf skall nämnas i det meddelande som av- 2004.
—————

9.
Lag
om ändring av 19 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i
Finland

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts
verksamhet i Finland (1608/1993) 19 § 2 mom. som följer:
19 §
Tecknande av firma

nomiska samarbetsområdet skall vara bosatta
i Finland, om inte Finansinspektionen medger undantag.
———

——————————————
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
Firmatecknarna i en filial till ett kreditinstitut vars hemstat inte hör till Europeiska eko- 2004.
—————
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10.
Lag
om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 7 kap. 3 § 1 och
2 mom. och 16 kap. 18 § 3 och 4 mom.,
sådana de lyder, 7 kap. 3 § 1 mom. samt 16 kap. 18 § 3 och 4 mom. i lag 611/1997 och 7
kap. 3 § 2 mom. I lag 49/2002, samt
fogas till 2 kap. 2 §, sådan den lyder i lagarna 389/1995, 611/1997 och 1381/2001, ett nytt
7 mom., till 2 a kap. en ny 18 § i stället för den 18 § som upphävts genom nämnda lag
611/1997 samt till 16 kap. en ny 13 a § som följer:
2 kap.
Försäkringsbolags bildande

2§
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan
europabolagsförordningen, om bolaget har
beviljats en motsvarande koncession i någon
annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och har för avsikt att flytta
sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Ett utlåtande av
den tillsynsmyndighet som övervakar försäkringsverksamheten i denna stat skall begäras
om koncessionsansökan. Detsamma gäller
när ett europabolag grundas genom fusion så
att ett övertagande bolag som har sin hemort
i någon annan stat än Finland registreras som
europabolag i Finland.
2 a kap.

gistrering till Försäkringsinspektionen sända
en kopia av det förslag om flyttning och den
redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i
förordningen.
Om försäkringsbolaget har för avsikt att efter flyttningen av hemorten fortsätta verksamheten i Finland, tillämpas på försäkringsbolaget vad som bestäms om ett utländskt
försäkringsbolags verksamhet i Finland.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Försäkringsinspektionen
innan ett sådant tillstånd har beviljats som
avses i 2 mom. I samma paragraf har meddelat registermyndigheten att försäkringsbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om
flyttning av hemort eller bestämmelserna om
fortsättande av verksamheten i Finland eller
avslutande av verksamheten eller att flyttningen av hemorten kränker förmåner som
försäkringarna omfattar. Tillstånd får beviljas
före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom.
lagen om aktiebolag endast om Försäkringsinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

7 kap.
18 §
Om ett försäkringsbolag har för avsikt att
flytta sin hemort till någon annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så
som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall försäkringsbolaget utan
dröjsmål efter att ha anmält förslaget för re-

Bolagets ledning

3§
Minst hälften av styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören skall vara bosatta
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
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rådet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag.
Ett försäkringsbolags styrelse och verkställande direktör skall leda försäkringsbolaget
med yrkesskicklighet samt enligt sunda och
försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall
dessutom vara väl ansedda och ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet
som kan anses vara behövlig med beaktande
av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud
eller en juridisk person får inte vara medlem
av styrelsen eller förvaltningsrådet eller
verkställande direktör.
——————————————
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Om ett övertagande försäkringsbolag som
registreras i någon annan stat än Finland har
för avsikt att efter flyttningen av hemorten
fortsätta verksamheten i Finland, tillämpas på
försäkringsbolaget vad som bestäms om ett
utländskt försäkringsbolags verksamhet i
Finland.

18 §
——————————————
När ett försäkringsbolag har fusionerats
med ett annat försäkringsbolag, får en sådan
försäkringstagare i det överlåtande bolaget
som inte har medverkat till beslutet om fusion och inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen
när som helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre månader från det tillkän16 kap.
nagivande som avses i 4 mom. Samma rätt
har försäkringstagaren om försäkringsbolaFusion och inlösen av minoritetsaktier
gets hemort har flyttats till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom13 a §
I fråga om ett finskt försäkringsbolags del- rådet så som bestäms i artikel 8 i europabotagande i en fusion som avses i artikel 2.1 eu- lagsförordningen.
Det övertagande bolagets styrelse skall tillropabolagsförordningen gäller vad som bekännage fusionen genom att inom en månad
stäms i 13 §.
Om det bolag som är övertagande bolag i efter registreringen av verkställigheten av fufusionen registreras i någon annan stat än sionen låta kungöra detta i den officiella tidFinland, kan Försäkringsinspektionen dock ningen och i åtminstone en tidning som utförbjuda fusionen endast om den kränker kommer på det överlåtande bolagets hemort.
förmåner som försäkringarna omfattar. För Ett europabolag skall tillkännage en sådan
en sådan fusion får registermyndigheten inte registrering av flyttning av hemort som avses
ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. lagen om i artikel 8.11 i europabolagsförordningen geeuropabolag, om Försäkringsinspektionen nom att kungöra detta i den officiella tidinnan ett sådant tillstånd har beviljats som ningen samt åtminstone i en tidning som utavses i 4 § 2 mom. i nämnda lag har medde- kommer på den ort som var bolagets sista
lat registermyndigheten att försäkringsbola- hemort i Finland. Försäkringsinspektionen
get inte har iakttagit bestämmelserna om fu- kan bestämma att tillkännagivandet skall ske
sion eller fortsättning av verksamheten i Fin- även på något annat sätt. Tillkännagivandet
land eller avslutande av verksamheten eller skall även innehålla ett omnämnande av den
att försäkringsinspektionen har förbjudit fu- rätt som försäkringstagaren har att säga upp
sionen i enlighet med vad som bestäms ovan sitt försäkringsavtal så som föreskrivs i
i detta moment. Tillstånd får beviljas före 3 mom.
den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen — — — — — — — — — — — — — —
———
om aktiebolag endast om FörsäkringsinspekDenna lag träder i kraft den 8 oktober
tionen har meddelat att den inte motsätter sig
2004.
en flyttning av hemorten.
—————
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11.
Lag
om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 3 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), sådant detta lagrum lyder i lagarna 970/1999 och 1517/2001, ett nytt 4 mom., till kapitlet en ny 7 § i
stället för den 7 § som har upphävts genom lag 1517/2001 och en ny 7 a § och före 7 § en ny
mellanrubrik samt till 4 a kap. nya 2 a, 5 a och 5 b § samt före 5 a § en ny mellanrubrik som
följer:
3 kap.
Offentlig handel och annat yrkesmässigt
ordnat förfarande för handel med värdepapper

2§
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan
europabolagsförordningen, om bolaget har
beviljats en motsvarande koncession i någon
annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och har för avsikt att flytta
sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansministeriet
skall dessutom om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som
övervakar värdepappersmarknaden i denna
stat. Flyttningen av hemorten får inte registreras förrän koncession har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag grundas
genom fusion så att ett övertagande bolag
som har sin hemort i någon annan stat än
Finland registreras som europabolag i Finland.
Flyttning av hemort och fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
7§
Om ett fondbörs har för avsikt att flytta sin

hemort till någon annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen,
skall fondbörsen till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och
den redogörelse som avses i artikel 8.2 och
8.3 i nämnda förordning utan dröjsmål efter
att fondbörsen har anmält förslaget för registrering.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan ett
sådant tillstånd har beviljats som avses i 2
mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort
eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före
den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen
om aktiebolag endast om Finansinspektionen
har meddelat att den inte motsätter sig en
flyttning av hemorten.
7a§
Om en fondbörs deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen,
får registermyndigheten inte för denna fusion
ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. lagen om
europabolag, om Finansinspektionen innan
ett sådant tillstånd har beviljats som avses i
4 § 2 mom. i nämnda lag har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd
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får beviljas före den dag som avses i 6 kap.
6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast om
Finansinspektionen har meddelat att den inte
motsätter sig en flyttning av hemorten.
4 a kap.
Clearingverksamhet

2§
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som har beviljats en motsvarande koncession
i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som
bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen. Finansministeriet skall dessutom om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den
tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i nämnda stat. Flyttningen av
hemorten får inte registreras förrän koncession har beviljats. Detsamma gäller när ett
europabolag grundas genom fusion så att ett
övertagande bolag som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.
Flyttning av hemort och fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
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det förslag om flyttning och den redogörelse
som avses i artikel 8.2 och 8.3 i nämnda förordning utan dröjsmål efter det att clearingorganisationen har anmält förslaget för registrering.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan ett
sådant tillstånd har beviljats som avses i 2
mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att clearingorganisationen
inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd
får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6
§ 1 mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte
motsätter sig en flyttning av hemorten.
5b§
Om en clearingorganisation deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 §
3 mom. lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har beviljats som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag
har meddelat registermyndigheten att clearingorganisationen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller bestämmelserna om
avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6
kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast
om Finansinspektionen har meddelat att den
inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

5a§
Om en clearingorganisation har för avsikt
att flytta sin hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom———
rådet så som bestäms i artikel 8 i europaboDenna lag träder i kraft den 8 oktober
lagsförordningen, skall clearingorganisationen till Finansinspektionen sända en kopia av 2004.
—————
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12.

Lag
om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 2 kap. 2 § lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och
terminer (722/1988), sådan denna paragraf lyder i lagarna 969/1999 och 1518/2001, ett nytt 5
mom. samt till kapitlet nya 14 och 15 § som följer:
2 kap.
Optionsföretaget och marknadsparterna

2§
Beviljande av koncession
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan
europabolagsförordningen, om bolaget har
beviljats en motsvarande koncession i någon
annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och har för avsikt att flytta
sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansministeriet
skall dessutom om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som
övervakar värdepappersmarknaden i nämnda
stat. Flyttningen av hemorten får inte registreras förrän koncession har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag grundas
genom fusion så att ett övertagande bolag
som har sin hemort i någon annan stat än
Finland registreras som europabolag i Finland.
14 §
Flyttning av hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Om en optionsföretag har för avsikt att

flytta sin hemort till någon annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så
som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall optionsföretaget utan dröjsmål efter det att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan ett
sådant tillstånd har beviljats som avses i 2
mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att optionsföretaget inte har
iakttagit bestämmelserna om flyttning av
hemort eller bestämmelserna om avslutande
av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1
mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
15 §
Deltagande i bildande av ett utländskt europabolag genom fusion
Om ett optionsföretag deltar i en fusion
som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom.
lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har beviljats
som avses i 4 § 2 mom. nämnda lag har
meddelat registermyndigheten att optionsfö-
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retaget inte har iakttagit bestämmelserna om meddelat att den inte motsätter sig en flyttfusion eller avslutande av verksamheten i ning av hemorten.
Finland. Tillstånd får beviljas före den dag
———
som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen om akDenna lag träder i kraft den 8 oktober
tiebolag endast om Finansinspektionen har 2004.
—————
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13.
Lag
om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 10 a §, sådan den lyder i
lag 596/2003, samt
fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 596/2003, ett nytt 5 mom. samt till lagen nya
20 a − 20 c § som följer:
10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd
——————————————
Verksamhetstillstånd beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG)
nr 2157/2001 om stadga för europabolag,
nedan europabolagsförordningen, om bolaget
har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon
annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och har för avsikt att flytta
sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansinspektionen skall dessutom om tillståndsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet
som övervakar värdepappersmarknaden i
denna stat. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att ett övertagande bolag som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.
10 a §
Registreringsanmälan om verksamhetstillstånd
Finansinspektionen skall anmäla verksam-

hetstillståndet för registrering samt för kännedom till ersättningsfonden för investerarskydd. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats ett nytt värdepappersföretag och ett företag som flyttar sin hemort till Finland skall
registreras samtidigt som företaget.
3 kap.
Värdepappersföretagets verksamhet

20 a §
Flyttning av hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Om ett värdepappersföretag har för avsikt
att flytta sin hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall värdepappersföretaget utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget
för registrering till Finansinspektionen sända
en kopia av det förslag om flyttning och den
redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i
förordningen.
Om värdepappersföretaget har för avsikt att
efter flyttningen av hemorten fortsätta att
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tillhandahålla investeringstjänster i Finland,
tillämpas på företaget vad som bestäms om
ett utländskt värdepappersföretags rätt att utöva sådan verksamhet i Finland.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan ett
sådant tillstånd har beviljats som avses i 2
mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget
inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om
fortsättning av verksamheten i Finland eller
avslutande av verksamheten. Tillstånd får
beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1
mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
20 b §
Deltagande i bildande av ett utländskt europabolag genom fusion

20 c §
Ersättningsfondutredning
Om ett värdepappersföretags hemort flyttas
till någon annan stat eller det övertagande
bolaget vid en fusion registreras i någon annan stat, skall värdepappersföretaget sammanställa en utredning om ersättningssystemet för investerare (ersättningsfondutredning), i vilken värdepappersföretaget skall
redogöra för arrangemangen i anslutning till
ersättningssystemet för investerare före åtgärden och efter den samt för eventuella
skillnader i fråga om vad skyddet täcker.
Värdepappersföretaget skall begära Finansinspektionens utlåtande om ersättningsfondutredningen. Till begäran om utlåtande skall
fogas de tilläggsutredningar som Finansinspektionen bestämmer.
Om fordringar som omfattas av det investerarskydd som avses i 38 § efter åtgärden inte
alls eller bara delvis kommer att ha ett sådant
skydd som ersättningssystemet för investerare ger, skall värdepappersföretaget meddela
investeraren åtgärden senast tre månader före
den dag som registermyndigheten har satt ut
för borgenärerna med stöd av 14 kap. 14 §
lagen om aktiebolag. Till meddelandet skall
fogas ersättningsfondutredningen samt en avskrift av Finansinspektionens utlåtande. I
meddelandet skall nämnas att investeraren
har uppsägningsrätt så som bestäms i 3 mom.
En investerare som avses i 2 mom. har rätt
att inom tre månader efter mottagandet av
meddelandet utan hinder av de ursprungliga
avtalsvillkoren säga upp ett avtal som investeraren har ingått med värdepappersföretaget om tjänster som avses i 38 § 1 mom.
Om värdepappersföretagets informationsskyldighet i samband med en åtgärd som avses i 1 mom. gäller i övrigt vad som bestäms
i 46 §.
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.

Om ett värdepappersföretag deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 §
3 mom. lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har beviljats som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag
har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller fortsättning av
verksamheten i Finland eller avslutande av
verksamheten. Tillstånd får beviljas före den
dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen om
aktiebolag endast om Finansinspektionen har
meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
Om ett övertagande bolag som registreras i
någon annan stat än Finland har för avsikt att
efter fusionen fortsätta att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, tillämpas på bolaget vad som bestäms om ett utländskt värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.
—————
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14.
Lag
om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 5 c §, sådan den lyder i
lag 224/2004, samt
fogas till lagen nya 10 a, 29 a, 29 b, 29 c, 34 a och 34 b som följer:
2 kap.
Verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut

5c§
Finansinspektionen skall anmäla verksamhetstillståndet för registrering. Om tillstånd
har beviljats för verksamhet som avses i 5 §
2 mom., skall finansinspektionen också för
kännedom underrätta ersättningsfonden för
investerarskydd om tillståndet. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett nytt
fondbolag och ett europabolag som flyttar sin
hemort till Finland skall registreras samtidigt
som företaget.

10 a §
Ett tillstånd som avses i 5 a eller 9 § beviljas även ett europabolag som avses i rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för
europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats ett motsvarande
tillstånd i någon annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och har för
avsikt att flytta sin hemort till Finland så som
bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansinspektionen skall dessutom om tillståndsansökan begära ett utlåtande av den
tillsynsmyndighet som övervakar fondföretagens och fondbolagens verksamhet i denna
stat. Detsamma gäller när ett europabolag
grundas genom fusion så att ett övertagande
bolag som har sin hemort i någon annan stat
än Finland, registreras som europabolag i
Finland.

29 a §
Om ett fondbolag har för avsikt att flytta
sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som
bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall fondbolaget utan dröjsmål efter att
ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som
avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen.
Om fondbolaget har för avsikt att efter
flyttningen av hemorten fortsätta att bedriva
fondverksamhet i Finland, tillämpas på företaget vad som bestäms om ett utländskt
fondbolags rätt att utöva sådan verksamhet i
Finland.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan ett
sådant tillstånd har beviljats som avses i 2
mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort
eller fortsättning av verksamheten i Finland
eller avslutande av verksamheten eller bestämmelserna om fusion, upplösning eller
överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får
beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1
mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
29 b §
Om ett fondbolag deltar i en fusion som
avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna
fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom.
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lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har beviljats
som avses i 4 § 2 mom. nämnda lag har
meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller fortsättning av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten eller
bestämmelserna om fusion, upplösning eller
överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får
beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1
mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
Om ett övertagande bolag som registreras i
någon annan stat än Finland har för avsikt att
efter fusionen fortsätta att bedriva fondverksamhet i Finland, tillämpas på bolaget vad
som bestäms om ett utländskt fondbolags rätt
att bedriva fondverksamhet i Finland.
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dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till finansinspektionen sända en
kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i
nämnda förordning.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan ett
sådant tillstånd har beviljats som avses i 2
mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte
har iakttagit bestämmelserna om flyttning av
hemort eller bestämmelserna om avslutande
av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1
mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

34 b §
Om ett förvaringsinstitut deltar i en fusion
som avses i artikel 2.1 i europabolagsförord29 c §
När ett fondbolag som bedriver verksamhet ningen, får registermyndigheten inte för densom avses i 5 § 2 mom. flyttar sin hemort till na fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom.
någon annan stat eller vid en fusion det över- lagen om europabolag, om Finansinspektiotagande bolaget registreras i någon annan stat nen innan ett sådant tillstånd har beviljats
än Finland, gäller i fråga om fondbolagets som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag har
skyldighet att göra en ersättningsfondutred- meddelat registermyndigheten att förvaringsning och en investerares uppsägningsrätt på institutet inte har iakttagit bestämmelserna
motsvarande sätt vad som bestäms i 20 c § om fusion eller avslutande av verksamheten i
Finland eller bestämmelserna i 11 § 2 mom.
lagen om värdepappersföretag.
Tillstånd får beviljas före den dag som avses
i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast om finansinspektionen har meddelat att
5 kap.
den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
Förvaringsinstituts verksamhet och uppgifEtt övertagande bolag som registreras i nåter
gon annan stat än Finland kan efter fusionen
fortsätta förvaringsinstitutets verksamhet i
34 a §
Om ett förvaringsinstitut har för avsikt att Finland under de förutsättningar som beflytta sin hemort till någon annan stat inom stäms i 11 § 2 mom.
———
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall förvaringsinstitutet utan 2004.
—————
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15.
Lag
om ändring av lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 12 § lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991), sådan denna paragraf lyder i lagarna 1073/1996 och 1519/2001, ett nytt 3 mom., samt till lagen nya 14 a och
14 b § som följer:
12 §
Värdepapperscentralens koncession
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan
europabolagsförordningen, om bolaget har
beviljats ett motsvarande tillstånd i någon
annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och har för avsikt att flytta
sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Statsrådet skall
dessutom om koncessionsansökan begära ett
utlåtande av den tillsynsmyndighet som
övervakar värdepappersmarknaden i denna
stat. Flyttningen av hemorten får inte registreras förrän koncessionen har beviljats.
Detsamma gäller när ett europabolag grundas
genom fusion så, att ett övertagande bolag
som har sin hemort i någon annan stat än
Finland, registreras som europabolag i Finland.
——————————————

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall värdepapperscentralen utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget
för registrering till Finansinspektionen sända
en kopia av det förslag om flyttning och den
redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i
förordningen.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan ett
sådant tillstånd har beviljats som avses i 2
mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att värdepapperscentralen
inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd
får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6
§ 1 mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte
motsätter sig en flyttning av hemorten.
14 b §
Deltagande i bildande av ett utländskt europabolag genom fusion

14 a §
Flyttning av hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Om en värdepapperscentral har för avsikt
att flytta sin hemort till någon annan stat

Om värdepapperscentralen deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 §
3 mom. lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har beviljats som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag
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har meddelat registermyndigheten att värde- har meddelat att den inte motsätter sig en
papperscentralen inte har iakttagit bestäm- flyttning av hemorten.
melserna om fusion eller avslutande av verk———
samheten i Finland. Tillstånd får beviljas före
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen
om aktiebolag endast om finansinspektionen 2004.
—————

16.
Lag
om ändring av lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 4 § lagen den 12 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 598/2003, ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 30 a och 30 b § som följer:
4§
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan
europabolagsförordningen, om bolaget har
beviljats ett motsvarande tillstånd i någon
annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och har för avsikt att flytta
sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Flyttningen av
hemorten får inte registreras förrän koncessionen har beviljats. Detsamma gäller när ett
europabolag grundas genom fusion så att ett
övertagande bolag som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.
30 a §
Om en pantlåneinrättning har för avsikt att

flytta sin hemort till någon annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så
som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall pantlåneinrättningen utan
dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en
kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i
förordningen.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan ett
sådant tillstånd har beviljats som avses i 2
mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att pantlåneinrättningen inte
har iakttagit bestämmelserna om flyttning av
hemort eller bestämmelserna om avslutande
av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1
mom. lagen om aktiebolag endast om Finans-
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inspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

meddelat registermyndigheten att pantlåneinrättningen inte har iakttagit bestämmelserna
om fusion eller avslutande av verksamheten i
Finland. Tillstånd får beviljas före den dag
som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har
meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

30 b §
Om en pantlåneinrättning deltar i en fusion
som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom.
———
lagen om europabolag, om FinansinspektioDenna lag träder i kraft den 8 oktober
nen innan ett sådant tillstånd har beviljats
som avses i 4 § 2 mom. nämnda lag har 2004.
—————
Helsingfors den 23 april 2004
Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Bilaga 1
Parallelltexter

2.
Lag
om ändring av 8 kap. 4 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 8 kap. 4 § 2 mom. Sådant
det lyder i lag 887/2002, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
8 kap.
Bolagets ledning

——————————————
Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara styrelsemedlem eller verkställande direktör.

4§
——————————————
Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller en juridisk person får inte vara
styrelsemedlem eller verkställande direktör.
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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3.
Lag
om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 2 § 1 mom., 3 § 1 mom.
4 och 5 punkten, det inledande stycket i 9 § 1 mom. samt 9 § 4 mom., 14 § 2 mom., 18 a § och
18 b § 1 mom.,
av dem 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder i lag 1300/1994, 9 § 4 mom. sådant det
lyder i lag 634/1989, 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1301/1994, 18 a § sådan den lyder i
lagarna 147/1977 och 926/2002 och 18 b § 1 mom. sådant det lyder i lag 1511/2001, samt
fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 229/1993, 1075/1994 och 245/2001 samt i
nämnda lag 1300/1994, en ny 6 punkt som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Innan näringsverksamhet inledes skall till
registermyndigheten för antecknande i registret göras anmälan, som innehåller uppgifter om näringsidkaren och hans näringsverksamhet (grundanmälan).

2§
Innan näringsverksamhet inleds skall till
registermyndigheten för antecknande i registret göras en anmälan, som innehåller
uppgifter om näringsidkaren och hans näringsverksamhet (grundanmälan). Grundanmälan skall också göras om flyttning av
hemort till Finland.
——————————————

——————————————
3§
Grundanmälan skall göras av:
——————————————
4) en utländsk sammanslutning och stiftelse som grundar en filial i Finland (utländsk
näringsidkare), samt
5) en europeisk ekonomisk intressegruppering och en utomlands registrerad intressegruppering som grundar ett driftställe i
Finland.
——————————————

3§
Grundanmälan skall göras av:
——————————————
4) en utländsk sammanslutning och stiftelse som grundar en filial i Finland (utländsk
näringsidkare),
5) en europeisk ekonomisk intressegruppering och en utomlands registrerad intressegruppering som grundar ett driftställe i
Finland samt av
6) europabolag.
——————————————

Gällande lydelse
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9§
I ett aktiebolags grundanmälan skall nämnas
——————————————
I ett försäkringsbolags grundanmälan
skall dessutom nämnas den begränsning
som stadgas i 3 a kap. 3 § 2 mom. lagen om
försäkringsbolag, om denna begränsning
gäller för bolaget.
——————————————
14 §
——————————————
Ändringsanmälan skall även göras, om
ändring sker i ett öppet bolags eller ett
kommanditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags bolagsordning eller i ett andelslags, en
sparbanks, en hypoteksförenings, en bostadsrättsförenings eller en försäkringsförenings stadgar eller i ett avtal om att bilda en
europeisk ekonomisk intressegruppering.
——————————————
18 a §
Registermyndigheten handlägger ärenden
som gäller överföring av ett aktiebolags aktier till värdeandelssystemet, nedsättning av
aktiekapitalet, fusion av aktiebolag, delning
av ett aktiebolag, ett aktiebolags likvidation
och ombildande av publikt aktiebolag till
privat aktiebolag på det sätt som stadgas i
lagen om aktiebolag (734/78).

Registermyndigheten handlägger ärenden
som gäller överföring av ett andelslags andelar till värdeandelssystemet, nedsättning
av ett andelslags reservfond, överkursfond
och placeringsandelskapital, andelslags fu-
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9§
I ett aktiebolags eller europabolags
grundanmälan skall nämnas
——————————————
Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten tillämpas också i fråga om dagen för undertecknandet av ett sådant förslag om bildande av
ett europabolag eller flyttning av bolagets
hemort som avses i rådets förordning (EG)
nr 2157/2001 om stadga för europabolag,
nedan europabolagsförordningen.
——————————————
14 §
——————————————
Ändringsanmälan skall även göras om
ändring sker i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags
eller europabolags bolagsordning eller i ett
andelslags, en sparbanks, en hypoteksförenings, en bostadsrättsförenings eller en försäkringsförenings stadgar eller i ett avtal om
att bilda en europeisk ekonomisk intressegruppering.
——————————————
18 a §
Registermyndigheten handlägger ärenden
som gäller överföring av ett aktiebolags eller europabolags aktier till värdeandelssystemet, nedsättning av aktiekapitalet, fusion
av aktiebolag, delning av ett aktiebolag eller
europabolag, ett aktiebolags eller europabolags likvidation och ombildande av publikt
aktiebolag till privat aktiebolag på det sätt
som bestäms i lagen om aktiebolag
(734/78).
Registermyndigheten behandlar ärenden
som gäller ett publikt aktiebolags fusion
med ett europabolag och ombildning till europabolag, ombildning av ett europabolag
till publikt aktiebolag och flyttning av ett europabolags hemort till någon annan medlemsstat, så som bestäms i europabolagsförordningen och lagen om europabolag (/).
Registermyndigheten handlägger ärenden
som gäller överföring av ett andelslags andelar till värdeandelssystemet, nedsättning
av ett andelslags reservfond, överkursfond
och placeringsandelskapital, andelslags fu-
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sion, delning av andelslag och ändring av
sammanslutningsform samt andelslags likvidation på det sätt som bestäms i lagen om
andelslag.

sion, delning av andelslag och ändring av
sammanslutningsform samt andelslags likvidation på det sätt som bestäms i lagen om
andelslag.

18 b §
Registermyndigheten behandlar ärenden
som gäller registrering av koncessionen för
kreditinstitut i aktiebolagsform, nedsättning
av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, överlåtelse av affärsverksamheten, avstående från koncessionen samt likvidation
på det sätt som föreskrivs i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001).
——————————————

18 b §
Registermyndigheten behandlar ärenden
som gäller registrering av koncessionen för
kreditinstitut i aktiebolagsform, nedsättning
av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, flyttning av hemort, överlåtelse av affärsverksamheten, avstående från koncessionen samt likvidation på det sätt som föreskrivs i lagen om affärsbanker och andra
kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001).
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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4.
Lag
om ändring av företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 3 § 1 mom.
4 punkten, 10 § 1 mom. samt 14 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom., av dessa lagrum 14 §
2 mom. sådant det lyder i lag 1491/2001, samt
fogas till 7 § ett nytt 6 mom. som följer
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3§

3§

Enheter som skall registreras i företags- och
organisationsdatasystemet

Enheter som skall registreras i företags- och
organisationsdatasystemet

I företags- och organisationsdatasystemet
registreras följande företag och organisationer som skall registreras i ett eller flera av
stamregistren i fråga:
——————————————
4) europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
——————————————

I företags- och organisationsdatasystemet
registreras följande företag och organisationer som skall registreras i ett eller flera av
stamregistren i fråga:
——————————————
4) europabolag samt europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
——————————————
7§

Beständigheten hos en juridisk persons företags- och organisationsnummer
——————————————
Ett europabolags företags- och organisationsnummer upphör att gälla när bolagets
hemort flyttas till någon annan stat.
10 §

10 §

Etableringsanmälan

Etableringsanmälan

Bildande av ett registreringsskyldigt företag eller grundande av en registreringsskyldig organisation eller inledande av näringsverksamhet skall anmälas på en blankett för

Bildande av ett registreringsskyldigt företag eller grundande av en registreringsskyldig organisation eller inledande av näringsverksamhet eller flyttning av hemort till Fin-
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etableringsanmälan som har fastställts för
detta syfte. Anmälan kan tillställas Patentoch registerstyrelsen, magistraten, arbetskrafts- och näringscentralen eller skatteverket.

land skall anmälas på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta
syfte. Anmälan kan tillställas Patent- och
registerstyrelsen, magistraten, arbetskraftsoch näringscentralen eller skatteverket.

——————————————

——————————————
14 §

Ansvaret för att anmälningarna görs
Ansvariga för att en anmälan till registret görs är
——————————————
9) för ett europabolags räkning förvalt9) för en europeisk ekonomisk intresseningsorganets eller ledningsorganets ordigruppering dess företagsledare, samt
narie medlemmar och för en europeisk ekonomisk intressegruppering dess företagsledare, samt
——————————————
——————————————
I aktiebolag, europabolag, andelslag,
I aktiebolag, andelslag, sparbanker, försparbanker, försäkringsföreningar och stasäkringsföreningar och statens affärsverk är
tens affärsverk är också verkställande direkockså verkställande direktören ansvarig för
tören ansvarig för att ändringsanmälan görs
att ändringsanmälan görs samt i bolag på
samt i bolag på vilka lagen om bostadsakvilka
lagen
om
bostadsaktiebolag
tiebolag (809/1991) tillämpas och i bostads(809/1991) tillämpas och i bostadsrättsförerättsföreningar dessutom disponenten. Om
ningar dessutom disponenten. Om en enen enskild näringsidkare eller en bolagsman
skild näringsidkare eller en bolagsman i ett
i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman
öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett
i ett kommanditbolag avlider, är också en
kommanditbolag avlider, är också en deldelägare i hans eller hennes dödsbo, dock
ägare i hans eller hennes dödsbo, dock inte
inte en sådan delägare som avses i 21 kap.
en sådan delägare som avses i 21 kap. 18 §
18 § ärvdabalken (40/1965), ansvarig för att
ärvdabalken (40/1965), ansvarig för att ananmälan görs.
mälan görs.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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5.
Lag
om ändring av 7 § firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 7 § 1 mom. firmalagen av den 2 februari 1979 (128/1979), sådant det lyder delvis
ändrat i lagarna 1076/1994, 1302/1994, 148/1997 och 1492/2001, en ny 7 b punkt, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Utöver vad annorstädes är stadgat i lag gäller angående utformningen av firma:
——————————————
7 b) i fråga om ett europabolags firma vad
som bestäms i artikel 11 i rådets förordning
nr 2157/2001 (EG) om stadga för europabolag,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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6.
Lag
om ändring av 10 § företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 10 § företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984), sådant detta lagrum lyder i lag 240/1991, ett nytt 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
10 §
Överlåtelse av företag och åtagande att svara för inteckning
——————————————
Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i
tillämpliga delar när ett publikt aktiebolag
deltar i en sådan fusion som avses i artikel
2.1 i rådets förordning nr 2157/2001 (EG)
om stadga för europabolag och det publika
aktiebolagets näringsverksamhet och den
inteckningsbara egendom i Finland som hör
till denna verksamhet överförs till en filial i
Finland som grundas av det övertagande
europabolaget, som registreras i någon annan stat. Detsamma gäller när ett europabolags hemort flyttas från Finland till någon
annan stat så som avses i artikel 8 i nämnda
förordning och bolagets näringsverksamhet
och den inteckningsbara egendom i Finland
som hör till denna verksamhet överförs till
en filial som bolaget grundar i Finland.
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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7.
Lag
om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 11 a §, sådan den lyder i
lag 588/2003, samt
fogas till 10 §, sådan den lyder i lag 588/2003, ett nytt 5 mom. samt till lagen en ny 29 a §
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
10 §
Koncession
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget
har beviljats en motsvarande koncession i
någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt
att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i förordningen. Ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar
finansmarknaden i denna stat skall begäras
om koncessionsansökan. Detsamma gäller
när ett europabolag grundas genom fusion
så att ett övertagande bolag med hemort i
någon annan stat registreras som europabolag i Finland.
11 a §

11 a §

Registeranmälan om koncession

Registeranmälan om koncession

Finansinspektionen skall anmäla koncessionen för registrering. En depositionsbanks
koncession skall dessutom för kännedom
anmälas till insättningsgarantifonden och,
om kreditinstitutet tillhandahåller investeringstjänster, till ersättningsfonden för inve-

Finansinspektionen skall anmäla koncessionen för registrering. En depositionsbanks
koncession skall dessutom för kännedom
anmälas till insättningsgarantifonden och,
om kreditinstitutet tillhandahåller investeringstjänster, till ersättningsfonden för inve-
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sterarskydd. En koncession som har beviljats för ett nytt företag registreras samtidigt
som företaget.

sterarskydd. En koncession som har beviljats för ett nytt företag eller ett europabolag
som flyttar sin hemort till Finland registreras samtidigt som företaget.

3 kap.
Kreditinstitutets verksamhet

29 a §
Flyttning av hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Om ett kreditinstitut har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så
som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall kreditinstitutet utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en
kopia av det förslag om flyttning och den
redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i
förordningen.
Om kreditinstitutet har för avsikt att efter
flyttningen av hemorten fortsätta att bedriva
kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas på kreditinstitutet vad som bestäms om
ett utländskt kreditinstituts verksamhet i
Finland.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har beviljats som avses i 2 mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet
inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om
fortsättande av verksamheten i Finland eller
avslutande av verksamheten. Tillstånd får
beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 §
1 mom. lagen om aktiebolag (734/1978) endast om Finansinspektionen har meddelat
att den inte motsätter sig en flyttning av
hemorten.
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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8.
Lag
om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) en ny 5 a §, till 6 § nya 3 och 4 mom. och till lagen en 6 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
5a§
I fråga om ett finskt kreditinstituts deltagande i en fusion som avses i artikel 2.1 i
rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om
stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, gäller vad som bestäms i
5 §.
Om det bolag som är övertagande bolag i
fusionen registreras i någon annan stat än
Finland, tillämpas dock inte 5 § 3 och
4 mom. på fusionen. För en sådan fusion får
registermyndigheten inte ge ett intyg som
avses i 4 § 3 mom. lagen om europabolag ( /
), om finansinspektionen innan ett sådant
tillstånd har beviljats som avses i 4 § 2i
nämnda lag har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit
bestämmelserna om fusion eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i
Finland eller avslutande av verksamheten.
Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag
endast om finansinspektionen har meddelat
att den inte motsätter sig en flyttning av
hemorten.
Om ett övertagande kreditinstitut som registreras i någon annan stat än Finland har
för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland,
tillämpas på kreditinstitutet vad som bestäms om ett utländskt kreditinstituts verksamhet i Finland.
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6§
——————————————
Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs
om insättare och insättares uppsägningsrätt
i samband med fusion gäller på motsvarande sätt vid flyttning av kreditinstitutets hemort till någon annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet samt en fusion vid vilken det övertagande kreditinstitutet registreras i någon annan stat. En insättare har uppsägningsrätt, om en insättning
som omfattas av en i kreditinstitutslagen föreskriven insättningsgaranti efter åtgärden
inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti. I sitt meddelande
till insättaren skall kreditinstitutet redogöra
för de ändringar som kommer att ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 65 m §
kreditinstitutslagen.
I de fall som avses i 3 mom. skall kreditinstitutet sammanställa en utredning om insättningsgarantin (insättningsgarantiutredning), i vilken kreditinstitutet skall redogöra
för insättningsgarantiarrangemangen före
åtgärden och efter den samt för eventuella
skillnader i fråga om vad insättningsgarantin täcker. Kreditinstitutet skall begära Finansinspektionens utlåtande om insättningsgarantiutredningen. Till begäran om
utlåtande skall fogas de tilläggsutredningar
som Finansinspektionen bestämmer. Insättningsgarantiutredningen och en avskrift av
Finansinspektionens utlåtande skall fogas
till det meddelande som skall ges till insättaren.
6a§
Om kreditinstitutets hemort flyttas till någon annan stat eller det övertagande kreditinstitutet vid en fusion registreras i någon
annan stat och en insättning efter åtgärden
inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti, har insättaren rätt
att säga upp insättningen även så att kreditinstitutet utan dröjsmål skall betala ut den
uppsagda insättningen eller ställa betryggande säkerhet för betalningen. Uppsägningen skall ske skriftligen en månad före
den dag som nämns i den kungörelse som
enligt 14 kap. 14 § lagen om aktiebolag
skall utfärdas till kreditinstitutets borgenä-
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rer. Insättarens rätt att säga upp insättningen i enlighet med denna paragraf skall
nämnas i det meddelande som avses i 6 §.
Kreditinstitutet skall underrätta Finansinspektionen om uppsägningen utan dröjsmål
efter det att uppsägningstiden enligt denna
paragraf har gått ut.
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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9.
Lag
om ändring av 19 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i
Finland

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts
verksamhet i Finland (1608/1993) 19 § 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
19 §
Tecknande av firma

——————————————
Firmatecknarna skall vara bosatta i Finland, om inte finansinspektionen medger
undantag.

——————————————
Firmatecknarna i en filial till ett kreditinstitut vars hemstat inte hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet skall vara
bosatta i Finland, om inte Finansinspektionen medger undantag.
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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10.
Lag
om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 7 kap. 3 § 1 och
2 mom. och 16 kap. 18 § 3 och 4 mom.,
sådana de lyder, 7 kap. 3 § 1 mom. samt 16 kap. 18 § 3 och 4 mom. i lag 611/1997 och och
7 kap. 3 § 2 mom. i lag 49/2002, samt
fogas till 2 kap. 2 §, sådan den lyder i lagarna 389/1995, 611/1997 och 1381/2001, ett nytt
7 mom., till 2 a kap. en ny 18 § i stället för den 18 § som upphävts genom nämnda lag
611/1997 samt till 16 kap. en ny 13 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap.
Försäkringsbolags bildande

2§
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget
har beviljats en motsvarande koncession i
någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt
att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Ett
utlåtande av den tillsynsmyndighet som
övervakar försäkringsverksamheten i denna
stat skall begäras om koncessionsansökan.
Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att ett övertagande bolag som har sin hemort i någon annan stat
än Finland registreras som europabolag i
Finland.
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2 a kap.
Bedrivande av direkt försäkring utomlands

18 §
Om ett försäkringsbolag har för avsikt att
flytta sin hemort till någon annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
så som bestäms i artikel 8 i europabolagsför-ordningen, skall försäkringsbolaget utan
dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Försäkringsinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och
den redogörelse som avses i artikel 8.2 och
8.3 i förordningen.
Om försäkringsbolaget har för avsikt att
efter flyttningen av hemorten fortsätta verksamheten i Finland, tillämpas på försäkringsbolaget vad som bestäms om ett utländskt försäkringsbolags verksamhet i Finland.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Försäkringsinspektionen innan ett sådant tillstånd har beviljats
som avses i 2 mom. I samma paragraf har
meddelat registermyndigheten att försäkringsbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i
Finland eller avslutande av verksamheten
eller att flyttningen av hemorten kränker
förmåner som försäkringarna omfattar. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i
6kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast om Försäkringsinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning
av hemorten.
7 kap

7 kap.

Bolagets ledning

Bolagets ledning

3§
Minst hälften av styrelsemedlemmarna
och verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte vederbörande ministerium beviljar undantag.
Ett försäkringsbolags styrelse och verkställande direktör skall leda försäkringsbo-

3§
Minst hälften av styrelsemedlemmarna
och verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag.
Ett försäkringsbolags styrelse och verkställande direktör skall leda försäkringsbo-
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laget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören
skall dessutom vara väl ansedda och de skall
ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig
med beaktande av arten och omfattningen
av försäkringsbolagets verksamhet. Den
som är omyndig, försatt i konkurs eller
meddelats näringsförbud får inte vara medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller
verkställande direktör.
——————————————

laget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören
skall dessutom vara väl ansedda och ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig med
beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. Den som är
omyndig, försatt i konkurs eller meddelats
näringsförbud eller en juridisk person får
inte vara medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktör.
——————————————

16 kap.

16 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

13 a §
I fråga om ett finskt försäkringsbolags
deltagande i en fusion som avses i artikel
2.1 i europabolagsförordningen gäller vad
som bestäms i 13 §.
Om det bolag som är övertagande bolag i
fusionen registreras i någon annan stat än
Finland, kan Försäkringsinspektionen dock
förbjuda fusionen endast om den kränker
förmåner som försäkringarna omfattar. För
en sådan fusion får registermyndigheten
inte ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. lagen om europabolag ( / ), om Försäkringsinspektionen innan ett sådant tillstånd har
beviljats som avses i 4 § 2 mom. i nämnda
lag har meddelat registermyndigheten att
försäkringsbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller fortsättning
av verksamheten i Finland eller avslutande
av verksamheten eller att försäkringsinspektionen har förbjudit fusionen i enlighet med
vad som bestäms ovan i detta moment. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i
6 kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast om Försäkringsinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning
av hemorten.
Om ett övertagande försäkringsbolag som
registreras i någon annan stat än Finland
har för avsikt att efter flyttningen av hemorten fortsätta verksamheten i Finland, tillämpas på försäkringsbolaget vad som bestäms
om ett utländskt försäkringsbolags verksamhet i Finland.
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18 §
——————————————
När ett försäkringsbolag har fusionerats
med ett annat försäkringsbolag, får en sådan
försäkringstagare i det överlåtande bolaget,
som inte har medverkat till beslutet om fusion och han inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp
sitt försäkringsavtal inom tre månader från
det tillkännagivande som avses i 4 mom.
Samma rätt har försäkringstagaren om försäkringsbolagets hemort har flyttats till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen.
Det övertagande bolagets styrelse skall
Det övertagande bolagets styrelse skall
tillkännage fusionen genom att inom en måtillkännage fusionen genom att inom en månad efter registreringen av verkställigheten
nad efter registreringen av verkställigheten
av fusionen låta kungöra detta i den officielav fusionen låta kungöra detta i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning som
la tidningen och i åtminstone en tidning som
utkommer på det överlåtande bolagets hemutkommer på det överlåtande bolagets hemort. Ett europabolag skall tillkännage en såort samt dessutom enligt vad vederbörande
dan registrering av flyttning av hemort som
ministerium vid behov bestämmer. Tillkänavses i artikel 8.11 i europabolagsförordnagivandet skall även innehålla ett omnämningen genom att kungöra detta i den officinande av den rätt för försäkringstagare att
ella tidningen samt åtminstone i en tidning
säga upp sitt försäkringsavtal som avses i
som utkommer på den ort som var bolagets
3 mom.
sista hemort i Finland. Försäkringsinspektionen kan bestämma att tillkännagivandet
skall ske även på något annat sätt. Tillkännagivandet skall även innehålla ett omnämnande av den rätt som försäkringstagaren
har att säga upp sitt försäkringsavtal så som
föreskrivs i 3 mom.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
——————————————
När ett försäkringsbolag har fusionerats
med ett annat försäkringsbolag, får en försäkringstagare i det överlåtande bolaget, om
han inte medverkat till beslutet om fusion
och om han inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp
sitt försäkringsavtal inom tre månader från
det tillkännagivande som avses i 4 mom.
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11.
Lag
om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 3 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), sådant detta lagrum lyder i lagarna 970/1999 och 1517/2001, ett nytt 4 mom., till kapitlet en ny 7 § i
stället för den 7 § som har upphävts genom lag 1517/2001 och en ny 7 a § och före 7 § en ny
mellanrubrik samt till 4 a kap. nya 2 a, 5 a och 5 b § samt före 5 a § en ny mellanrubrik som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap.

Offentlig handel och annat yrkesmässigt ordnat förfarande för handel med värdepapper

2§
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget
har beviljats en motsvarande koncession i
någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt
att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansministeriet skall dessutom om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den
tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i denna stat. Flyttningen av
hemorten får inte registreras förrän koncession har beviljats. Detsamma gäller när ett
europabolag grundas genom fusion så att
ett övertagande bolag som har sin hemort i
någon annan stat än Finland registreras
som europabolag i Finland.
Flyttning av hemort och fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
7§
Om ett fondbörs har för avsikt att flytta
sin hemort till någon annan stat inom Euro-
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peiska ekonomiska samarbetsområdet så
som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall fondbörsen till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om
flyttning och den redogörelse som avses i
artikel 8.2 och 8.3 i nämnda förordning
utan dröjsmål efter att fondbörsen har anmält förslaget för registrering..
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan
ett sådant tillstånd har beviljats som avses i
2 mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har
iakttagit bestämmelserna om flyttning av
hemort eller bestämmelserna om avslutande
av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1
mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte
motsätter sig en flyttning av hemorten.
7a§
Om en fondbörs deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna
fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom.
lagen om europabolag ( / ), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har beviljats som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag
har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har iakttagit bestämmelserna
om fusion eller avslutande av verksamheten
i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag
som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har
meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
4 a kap.
Clearingverksamhet

2§
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som har beviljats en motsvarande koncession i någon annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och som har
för avsikt att flytta sin hemort till Finland så
som bestäms i artikel 8 i europabolagsför-
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ordningen. Finansministeriet skall dessutom
om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar
värdepappersmarknaden i nämnda stat.
Flyttningen av hemorten får inte registreras
förrän koncession har beviljats. Detsamma
gäller när ett europabolag grundas genom
fusion så att ett övertagande bolag som har
sin hemort i någon annan stat än Finland
registreras som europabolag i Finland.
Flyttning av hemort och fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
5a§
Om en clearingorganisation har för avsikt
att flytta sin hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall clearingorganisationen till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i
nämnda förordning utan dröjsmål efter att
clearingorganisationen har anmält förslaget
för registrering.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan
ett sådant tillstånd har beviljats som avses i
2 mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att clearingorganisationen inte har iakttagit bestämmelserna om
flyttning av hemort eller bestämmelserna om
avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6
kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast
om Finansinspektionen har meddelat att den
inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
5b§
Om en clearingorganisation deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 §
3 mom. lagen om europabolag ( / ), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd
har beviljats som avses i 4 § 2 mom. i
nämnda lag har meddelat registermyndigheten att clearingorganisationen inte har iakt-
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tagit bestämmelserna om fusion eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den
dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen om
aktiebolag endast om Finansinspektionen
har meddelat att den inte motsätter sig en
flyttning av hemorten.
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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12.
Lag
om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 2 kap. 2 § lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och
terminer (722/1988), sådant denna paragraf lyder i lagarna 969/1999 och 1518/2001, ett nytt 5
mom. samt till kapitlet nya 14 och 15 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap.
Optionsföretaget och marknadsparterna

2§
Beviljande av koncession
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget
har beviljats en motsvarande koncession i
någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt
att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning.
Finansministeriet skall dessutom om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den
tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i nämnda stat. Flyttningen
av hemorten får inte registreras förrän koncession har beviljats. Detsamma gäller när
ett europabolag grundas genom fusion så
att ett övertagande bolag som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.
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14 §
Flyttning av hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Om en optionsföretag har för avsikt att
flytta sin hemort till någon annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall optionsföretaget utan
dröjsmål efter det att ha anmält förslaget
för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och
den redogörelse som avses i artikel 8.2 och
8.3 i förordningen.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan
ett sådant tillstånd har beviljats som avses i
2 mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att optionsföretaget inte
har iakttagit bestämmelserna om flyttning
av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd
får beviljas före den dag som avses i 6 kap.
6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast om
Finansinspektionen har meddelat att den
inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
15 §
Deltagande i bildande av ett utländskt europabolag genom fusion
Om ett optionsföretag deltar i en fusion
som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för
denna fusion ge ett intyg som avses i 4 §
3 mom. lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har
beviljats som avses i 4 § 2 mom. nämnda lag
har meddelat registermyndigheten att optionsföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas
före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom.
lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
———
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Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———

13.
Lag
om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 10 a §, sådan den lyder i
lag 596/2003, samt
fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 596/2003, ett nytt 5 mom. samt till lagen nya
20 a - 20 c § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd
——————————————
Verksamhetstillstånd beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning
(EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om
bolaget har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och har för
avsikt att flytta sin hemort till Finland så
som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansinspektionen skall dessutom om
tillståndsansökan begära ett utlåtande av
den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i denna stat. Detsamma
gäller när ett europabolag grundas genom
fusion så att ett övertagande bolag som har
sin hemort i någon annan stat än Finland
registreras som europabolag i Finland.
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10 a §

10 a §

Registreringsanmälan om verksamhetstillstånd

Registreringsanmälan om verksamhetstillstånd

Finansinspektionen skall anmäla verksamhetstillståndet för registrering samt för
kännedom till ersättningsfonden för investerarskydd. Ett verksamhetstillstånd som har
beviljats för ett nytt värdepappersföretag
skall registreras samtidigt som företaget.

Finansinspektionen skall anmäla verksamhetstillståndet för registrering samt för
kännedom till ersättningsfonden för investerarskydd. Ett verksamhetstillstånd som har
beviljats ett nytt värdepappersföretag och ett
företag som flyttar sin hemort till Finland
skall registreras samtidigt som företaget.

3 kap.
Värdepappersföretagets verksamhet

20 a §
Flyttning av hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Om ett värdepappersföretag har för avsikt
att flytta sin hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall värdepappersföretaget utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen
sända en kopia av det förslag om flyttning
och den redogörelse som avses i artikel 8.2
och 8.3 i förordningen..
Om värdepappersföretaget har för avsikt
att efter flyttningen av hemorten fortsätta att
tillhandahålla investeringstjänster i Finland, tillämpas på företaget vad som bestäms om ett utländskt värdepappersföretags rätt att utöva sådan verksamhet i Finland.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan
ett sådant tillstånd har beviljats som avses i
2 mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om
flyttning av hemort eller bestämmelserna om
fortsättning av verksamheten i Finland eller
avslutande av verksamheten. Tillstånd får
beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 §

Gällande lydelse
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1 mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte
motsätter sig en flyttning av hemorten.
20 b §
Deltagande i bildande av ett utländskt europabolag genom fusion
Om ett värdepappersföretag deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 §
3 mom. lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har
beviljats som avses i 4 § 2 mom. i nämnda
lag har meddelat registermyndigheten att
värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller fortsättning
av verksamheten i Finland eller avslutande
av verksamheten. Tillstånd får beviljas före
den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. lagen
om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig
en flyttning av hemorten.
Om ett övertagande bolag som registreras
i någon annan stat än Finland har för avsikt
att efter fusionen fortsätta att tillhandahålla
investeringstjänster i Finland, tillämpas på
bolaget vad som bestäms om ett utländskt
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla
investeringstjänster i Finland.
20 c §
Ersättningsfondutredning
Om ett värdepappersföretags hemort flyttas till någon annan stat eller det övertagande bolaget vid en fusion registreras i
någon annan stat, skall värdepappersföretaget sammanställa en utredning om ersättningssystemet för investerare (ersättningsfondutredning), i vilken värdepappersföretaget skall redogöra för arrangemangen i
anslutning till ersättningssystemet för investerare före åtgärden och efter den samt för
eventuella skillnader i fråga om vad skyddet
täcker. Värdepappersföretaget skall begära
Finansinspektionens utlåtande om ersätt-
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ningsfondutredningen. Till begäran om utlåtande skall fogas de tilläggsutredningar som
Finansinspektionen bestämmer.
Om fordringar som omfattas av det investerarskydd som avses i 38 § efter åtgärden
inte alls eller bara delvis kommer att ha ett
sådant skydd som ersättningssystemet för
investerare ger, skall värdepappersföretaget
meddela investeraren åtgärden senast tre
månader före den dag som registermyndigheten har satt ut för borgenärerna med stöd
av 14 kap. 14 § lagen om aktiebolag. Till
meddelandet skall fogas ersättningsfondutredningen samt en avskrift av Finansinspektionens utlåtande. I meddelandet skall nämnas att investeraren har uppsägningsrätt så
som bestäms i 3 mom.
En investerare som avses i 2 mom. har
rätt att inom tre månader efter mottagandet
av meddelandet utan hinder av de ursprungliga avtalsvillkoren säga upp ett avtal som
investeraren har ingått med värdepappersföretaget om tjänster som avses i 38 §
1 mom.
Om värdepappersföretagets informationsskyldighet i samband med en åtgärd som
avses i 1 mom. gäller i övrigt vad som bestäms i 46 §.
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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14.
Lag
om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 5 c §, sådan den lyder i
lag 224/2004, samt
fogas till lagen nya 10 a, 29 a, 29 b, 29 c, 34 a och 34 b § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

5c§
Finansinspektionen skall anmäla verksamhetstillståndet för registrering. Om tillstånd har beviljats för verksamhet som avses
i 5 § 2 mom. skall Finansinspektionen också
för kännedom underrätta ersättningsfonden
för investerarskydd om tillståndet. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett
nytt fondbolag skall registreras samtidigt
som företaget.

5c§
Finansinspektionen skall anmäla verksamhetstillståndet för registrering. Om tillstånd har beviljats för verksamhet som avses
i 5 § 2 mom., skall finansinspektionen också
för kännedom underrätta ersättningsfonden
för investerarskydd om tillståndet. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett
nytt fondbolag och ett europabolag som flyttar sin hemort till Finland skall registreras
samtidigt som företaget.
10 a §
Ett tillstånd som avses i 5 a eller 9 § beviljas även ett europabolag som avses i rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga
för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
och har för avsikt att flytta sin hemort till
Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda
förordning. Finansinspektionen skall dessutom om tillståndsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar fondföretagens och fondbolagens verksamhet i denna stat. Detsamma gäller när
ett europabolag grundas genom fusion så
att ett övertagande bolag som har sin hemort i någon annan stat än Finland, registreras som europabolag i Finland.
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29 a §
Om ett fondbolag har för avsikt att flytta
sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så
som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall fondbolaget utan dröjsmål
efter att ha anmält förslaget för registrering
till Finansinspektionen sända en kopia av
det förslag om flyttning och den redogörelse
som avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen.
Om fondbolaget har för avsikt att efter
flyttningen av hemorten fortsätta att bedriva
fondverksamhet i Finland, tillämpas på företaget vad som bestäms om ett utländskt
fondbolags rätt att utöva sådan verksamhet i
Finland.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan
ett sådant tillstånd har beviljats som avses i
2 mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har
iakttagit bestämmelserna om flyttning av
hemort eller fortsättning av verksamheten i
Finland eller avslutande av verksamheten
eller bestämmelserna om fusion, upplösning
eller överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6
kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast
om Finansinspektionen har meddelat att den
inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
29 b §
Om ett fondbolag deltar i en fusion som
avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för
denna fusion ge ett intyg som avses i 4 §
3 mom. lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har
beviljats som avses i 4 § 2 mom. nämnda lag
har meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har iakttagit bestämmelserna
om fusion eller fortsättning av verksamheten
i Finland eller avslutande av verksamheten
eller bestämmelserna om fusion, upplösning
eller överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i
6 kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag en-
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dast om Finansinspektionen har meddelat
att den inte motsätter sig en flyttning av
hemorten.
Om ett övertagande bolag som registreras
i någon annan stat än Finland har för avsikt
att efter fusionen fortsätta att bedriva fondverksamhet i Finland, tillämpas på bolaget
vad som bestäms om ett utländskt fondbolags rätt att bedriva fondverksamhet i Finland.
29 c §
När ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. flyttar sin hemort till någon annan stat eller vid en fusion
det övertagande bolaget registreras i någon
annan stat än Finland, gäller i fråga om
fondbolagets skyldighet att göra en ersättningsfondutredning och en investerares
uppsägningsrätt på motsvarande sätt vad
som bestäms i 20 c § lagen om värdepappersföretag.
5 kap.
Förvaringsinstituts verksamhet och uppgifter

34 a §
Om ett förvaringsinstitut har för avsikt att
flytta sin hemort till någon annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall förvaringsinstitutet utan
dröjsmål efter att ha anmält förslaget för
registrering till finansinspektionen sända en
kopia av det förslag om flyttning och den
redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i
nämnda förordning.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan
ett sådant tillstånd har beviljats som avses i
2 mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet
inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om
avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6
kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast
om Finansinspektionen har meddelat att den
inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
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34 b §
Om ett förvaringsinstitut deltar i en fusion
som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för
denna fusion ge ett intyg som avses i 4 §
3 mom. lagen om europabolag ( / ), om finansinspektionen innan ett sådant tillstånd
har beviljats som avses i 4 § 2 mom. i
nämnda lag har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har iakttagit
bestämmelserna om fusion eller avslutande
av verksamheten i Finland eller bestämmelserna i 11 § 2 mom. Tillstånd får beviljas
före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom.
lagen om aktiebolag endast om finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
Ett övertagande bolag som registreras i
någon annan stat än Finland kan efter fusionen fortsätta förvaringsinstitutets verksamhet i Finland under de förutsättningar
som bestäms i 11 § 2 mom.
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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15.
Lag
om ändring av lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 12 § lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991), sådan denna paragraf lyder i lagarna 1073/1996 och 1519/2001, ett nytt 3 mom., samt till lagen nya 14 a och
14 b § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
12 §
Värdepapperscentralens koncession
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget
har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att
flytta sin hemort till Finland så som bestäms
i artikel 8 i nämnda förordning. Statsrådet
skall dessutom om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet
som övervakar värdepappersmarknaden i
denna stat. Flyttningen av hemorten får inte
registreras förrän koncessionen har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag
grundas genom fusion så, att ett övertagande bolag som har sin hemort i någon annan
stat än Finland, registreras som europabolag i Finland.
——————————————
14 a §
Flyttning av hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Om en värdepapperscentral har för avsikt
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att flytta sin hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall värdepapperscentralen utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel
8.2 och 8.3 i förordningen.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan
ett sådant tillstånd har beviljats som avses i
2 mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att värdepapperscentralen inte har iakttagit bestämmelserna om
flyttning av hemort eller bestämmelserna om
avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6
kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast
om Finansinspektionen har meddelat att den
inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
14 b §
Deltagande i bildande av ett utländskt europabolag genom fusion
Om värdepapperscentralen deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 §
3 mom. lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har
beviljats som avses i 4 § 2 mom. i nämnda
lag har meddelat registermyndigheten att
värdepapperscentralen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller avslutande av
verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 §
1 mom. lagen om aktiebolag endast om finansinspektionen har meddelat att den inte
motsätter sig en flyttning av hemorten.
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———
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16.
Lag
om ändring av lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 4 § lagen den 12 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 598/2003, ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 30 a och 30 b § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
4§
——————————————
Koncession beviljas även ett europabolag
som avses i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget
har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att
flytta sin hemort till Finland så som bestäms
i artikel 8 i nämnda förordning. Flyttningen
av hemorten får inte registreras förrän koncessionen har beviljats. Detsamma gäller
när ett europabolag grundas genom fusion
så att ett övertagande bolag som har sin
hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.
30 a §
Om en pantlåneinrättning har för avsikt
att flytta sin hemort till någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall pantlåneinrättningen utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till finansinspektionen
sända en kopia av det förslag om flyttning
och den redogörelse som avses i artikel 8.2
och 8.3 i förordningen.
Registermyndigheten får inte ge ett sådant
intyg som avses i 9 § 5 mom. lagen om europabolag ( / ) om Finansinspektionen innan
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ett sådant tillstånd har beviljats som avses i
2 mom. i samma paragraf har meddelat registermyndigheten att pantlåneinrättningen
inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om
avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6
kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag endast
om Finansinspektionen har meddelat att den
inte motsätter sig en flyttning av hemorten.
30 b §
Om en pantlåneinrättning deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 §
3 mom. lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har
beviljats som avses i 4 § 2 mom. nämnda lag
har meddelat registermyndigheten att pantlåneinrättningen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller avslutande av
verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 §
1 mom. lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte
motsätter sig en flyttning av hemorten.
———
Denna lag träder i kraft den 8 oktober
2004.
———

RP 55/2004 rd

103

Bilaga 2
Förordningsutkast

1.
Förordning
om ändring av handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet
fogas till 12 § handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979), sådant
nämnda lagrum lyder i förordningarna 1411/1993, 289/2001 och 898/2002, ett nytt 4 mom.,
till 19 § ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 12 a § som följer:
12 §
——————————————
I fråga om ett europabolags grundanmälan
tillämpas bestämmelserna i denna paragraf,
om bolaget grundas så som avses i artikel 2.3
eller 3.2 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om europabolag (SE), nedan europabolagsförordningen. Till anmälan skall
fogas utredning även om övriga omständigheter som är en förutsättning för registrering
av europabolaget.
12 a §
Om ett europabolag bildas genom kombinationsfusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen eller så som avses i artikel 2.2 i samma förordning, skall till grundanmälan fogas
1) det i europabolagsförordningen avsedda
förslaget om bildandet av bolaget, i original,
det intyg som en oberoende sakkunnig har
givit och det intyg som har givits av den behöriga statliga myndigheten på den ort som
är hemort för ett bolag som deltar i bildandet
av europabolaget,
2) en sådan försäkran av styrelsens medlemmar och verkställande direktören och ett

sådant intyg av revisorerna som avses i 2
kap. 9 § 4 mom. lagen om aktiebolag,
3) till riktigheten styrkta avskrifter av protokollet från den bolagsstämma som har godkänt förslaget om bildande samt av avtal om
arbetstagarinflytande,
4) vid behov en utredning över val av medlem, suppleant och ordförande i bolagets förvaltningsorgan, ledningsorgan och tillsynsorgan samt av verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören, revisor och revisorssuppleant, en utredning av
nämnda personers och revisionssammanslutningens samtycke till uppdraget, med undantag av uppdraget som ordförande för förvaltningsorganet, ledningsorganet och tillsynsorganet, samt en utredning om beviljad rätt att
teckna firma.
5) utredning om andra omständigheter som
enligt europabolagsförordningen är villkor
för bildandet av ett europabolag.
Till ett europabolags anmälan om flyttning
av hemorten till Finland skall fogas förslaget
om flyttning i original samt övriga handlingar som motsvarar de handlingar som avses i 1
mom. 1, 3, 4 och 5 punkten, samt en utredning om europabolagets registrerade aktiekapital i den medlemsstat där bolaget har sin
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hemort samt, om aktiekapitalet höjs, en sådan arna lämnas på något annat språk än finska
försäkran av styrelsens medlemmar och eller svenska.
verkställande direktören och ett sådant intyg
19 §
av revisorerna som avses i 4 kap. 9 § lagen
——————————————
om aktiebolag.
Till en anmälan som skall göras enligt 6 §
Om ett europabolag med stöd av artikel 2.1
i europabolagsförordningen bildas genom ab- lagen om europabolag och artikel 32.2, 37.4
sorptionsfusion så, att ett övertagande bolag och 66.3 i europabolagsförordningen skall
som är registrerat i någon annan stat än Fin- fogas förslaget till bildande av bolaget eller
land ombildas till ett europabolag som regi- ändring av sammanslutningsform. I en anmästreras i Finland, skall till grundanmälan fo- lan som skall göras med stöd av 6 § lagen om
gas det förslaget om bildande av bolaget i europabolag och artikel 33.3 i europabolagsoriginal samt övriga i 2 mom. avsedda hand- förordningen skall för varje bolag som deltar
i bildandet av europabolaget nämnas det anlingar, utredningar, intyg och försäkringar.
Har handlingar eller utredningar som har tal aktier som ställs till det nya bolagets förfogats till anmälan inte avfattats på finska el- fogande samt aktiernas sammanlagda röstetal
ler svenska, skall till anmälan även fogas en enligt aktieslag.
laggill översättning av en handling eller ut———
redning som är avfattad på något annat språk.
Denna förordning träder i kraft den 8 oktoPå ansökan av den som är skyldig att göra
anmälan kan Patent- och registerstyrelsen ber 2004.
samtycka till att handlingarna och utredning—————
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Förordningsutkast

2.
Förordning
om ändring av företagsinteckningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,
fogas till 12 § 1 mom. företagsinteckningsförordningen (778/1985), sådant det lyder delvis
ändrat genom förordningarna 246/1991, 961/1996 och 1499/2001, en ny 6 a punkt som följer:
samt registrering av en filial som i sam12 §
band därmed inrättas i Finland.
Såsom anmärkningar antecknas i registret
——————————————
———
6 a) fusion och flyttning av hemort som avDenna lag träder i kraft den 8 oktober
ses i 10 § 3 mom. lagen om företagsinteck2004.
ning
—————

