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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinsti-
tut i andelslagsform 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
andelsbanker och andra kreditinstitut i an-
delslagsform ändras så att förvaltningsrådet 
inte är ett obligatoriskt organ i den affärs-
bank som är andelsbankernas centrala finan-
siella institut. 

I vissa bestämmelser i den nämnda lagen 
införs enligt förslaget dessutom preciseringar 
av närmast teknisk karaktär med hjälp av vil-
ka bestämmelsernas ordalydelse förenhetli-
gas med den övriga lagstiftningen om kredit-
institut. Ändringarna gäller bestämmelser om 

riskkontroll och inre kontroll vid sam-
manslutningen av andelsbanker samt ändring 
av bolagsordningen för sammanslutningens 
medlemskreditinstitut. Det föreslås också att 
en bestämmelse tas in i lagen enligt vilken 
avvikelser från tillämpningen av lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat på sammanslutningens medlemskredit-
institut i vissa fall skall kunna göras. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst, dock senast den 31 mars 2005. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändringar 

1.1. Sammanslutningen av andelsbanker 

I Finlands kreditinstitutslagstiftning har in-
förts bestämmelser som grundar sig på Euro-
peiska unionens kreditinstitutsdirektiv och 
som gäller en sammanslutning av andelsban-
ker vilken bygger på solidariskt ansvar. Vissa 
bestämmelser som särskilt utfärdats för en-
skilda kreditinstitut gäller som sådana inte de 
kreditinstitut som på det sätt som föreskrivs i 
lag solidariskt ansvarar för varandras skulder 
och förbindelser och som hör till ett gemen-
samt centralinstitut. En tillsynsenhet, dvs. 
sammanslutningen av andelsbanker, ansvarar 
för att dessa bestämmelser iakttas. Sam-
manslutningen utgörs av de andelsbanker, 
sammanslutningens centralinstitut, den af-
färsbank som är andelsbankernas centrala fi-
nansiella institut, de sammanslutningar som 
hör till centralinstitutets och medlemskredit-
institutens konsolideringsgrupper samt såda-
na kreditinstitut, finansiella institut och tjäns-
teföretag av vilkas röstetal de ovan nämnda 
sammanslutningarna ensamma eller tillsam-
mans äger över hälften, om villkoren i denna 
lag uppfylls. 

Att bilda en sammanslutning av andelsban-
ker som i fråga om kapitaltäckningen, likvi-
diteten och kundriskerna övervakas konsoli-
derat möjliggjordes i huvudsak genom änd-
ringarna av andelsbankslagen 1996. Till följd 
av de strukturella reformer av kreditinsti-
tutslagstiftningen som företogs efter det finns 
bestämmelserna om sammanslutningen nu i 
lagen om andelsbanker och andra kreditinsti-
tut i andelslagsform (1504/2001), nedan an-
delsbankslagen. 

Sammanslutningens verksamhet grundar 
sig på solidariskt ansvar samt på centralinsti-
tutets styrning och tillsyn. Centralinstitutet är 
enligt lag skyldigt att ge medlemskreditinsti-
tuten anvisningar för deras verksamhet i syfte 
att trygga likviditeten, kapitaltäckningen och 
riskkontrollen samt skyldigt att utöva tillsyn 
över deras verksamhet. 

Med stöd av lagstiftningen har en sam-
manslutning av andelsbanker bildats i Fin-
land. Dess centralinstitut är Andelsbankscen-
tralen Anl och centralt finansiellt institut är 
affärsbanken OKO Andelsbankernas Cen-
tralbank Abp. Till sammanslutningen hör 239 
andelsbanker. Utanför sammanslutningen 
finns 42 andelsbanker som hör till Lokalan-
delsbanksförbundet. 
 
1.2. Ändringar som föreslås i förvalt-

ningsstrukturen vid andelsbankernas 
centrala finansiella institut 

När beslut om lagstiftningen avseende 
sammanslutningen av andelsbanker fattades 
ansågs det viktigt att centralinstitutet har till-
räcklig styrnings- och tillsynsmakt också i 
den affärsbank som hör till sammanslutning-
en och som är andelsbankernas centrala fi-
nansiella institut. För bildandet av sam-
manslutningen ställdes i lagen därför ett vill-
kor enligt vilket affärsbanken skall vara dot-
terföretag till centralinstitutet. En samordnad 
gruppstyrning fastställdes dessutom i lagen 
med kravet att ordföranden för centralinstitu-
tets styrelse också skall vara ordförande för 
affärsbankens styrelse. Centralinstitutets sty-
rande makt effektiviserades också genom att 
ledamöterna i centralinstitutets förvaltnings-
råd skall utgöra majoriteten i affärsbankens 
förvaltningsråd. Dessa bestämmelser syftade 
till att förhindra att affärsbanken bedriver sin 
verksamhet oberoende av centralinstitutets 
styrning och utan tillsyn. 

Andelsbankscentralen Anl:s andel av röste-
talet i OKO Andelsbankernas Centralbank 
Abp var hösten 2004 ca 56 % och med-
lemsandelsbankernas andel 24 %. Affärsban-
ken är ett börsnoterat bolag och det har ca 
26 000 A-aktieägare. 

Enligt gällande lagstiftning är förvaltnings-
rådet ett obligatoriskt organ i den affärsbank 
som är centralt finansiellt institut för andels-
bankerna. Bestämmelsen om att förvaltnings-
rådet är obligatoriskt togs i samband med be-
stämmelserna om sammanslutningen 1966 in 
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i den andelsbankslag som föregick gällande 
lagstiftning. Enligt de då gällande bestäm-
melserna om affärsbanker skulle affärsban-
kerna ha ett förvaltningsråd. Bestämmelser 
om förvaltningsrådets uppgifter utfärdades i 
affärsbankslagen. De särskilda bestämmel-
serna om affärsbankers förvaltningsråd som 
fanns i kreditinstitutslagstiftningen upphäv-
des genom lagen om affärsbanker och andra 
kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 
som trädde i kraft vid ingången av 2002. I 
andra kreditinstitut i aktiebolagsform än i den 
affärsbank som är centralt finansiellt institut 
för andelsbankernas sammanslutning har för-
valtningsrådet efter det varit ett organ som 
grundar sig på bolagsordningen och som bo-
lagen själva kan besluta om. I och med änd-
ringarna i styrelsens och ledningens ansvars-
förhållanden har man därför i de flesta kre-
ditinstitut i aktiebolagsform i fråga om för-
valtningen övergått till en enstegsmodell. 

Med beaktande av utvecklingen inom all-
män bolagsrätt och i lagstiftningen om kre-
ditinstitut i aktiebolagsform kan kravet på ett 
förvaltningsråd i den affärsbank som är an-
delsbankernas centrala finansiella institut inte 
längre anses vara motiverat. T.ex. den re-
kommendation som tillämpas vid Helsing-
forsbörsen om förvaltnings- och styrningssy-
stem för börsnoterade bolag (Corporate Go-
vernance) rekommenderar att uppgifterna för 
ett eventuellt förvaltningsråd avgränsas så 
snävt som möjligt. I syfte att effektivisera 
tillsynen har man under de senaste åren i fle-
ra börsnoterade bolag i regel slopat förvalt-
ningsrådet. Därför föreslås att andels-
bankslagen ändras så att kravet på ett för-
valtningsråd i den nämnda affärsbanken slo-
pas. Avsikten med propositionen är dock inte 
att förhindra att ett förvaltningsråd tillsätts i 
den affärsbank som är centralt finansiellt in-
stitut och som hör till sammanslutningen, om 
detta alternativ fortfarande betraktas som 
nödvändigt i sammanslutningen. Om man på 
frivillig basis vill bibehålla förvaltningsrådet 
tillämpas de gällande bestämmelserna om de 
begränsningar som fastställts i fråga om för-
valtningsrådets sammansättning fortfarande 
på förvaltningsrådet. 

I samband med lagstiftningen om sam-
manslutningen betonades särskilt kravet på 
att sammanslutningens centralinstitut i till-

räcklig omfattning skall utsträcka sin styr-
ning och tillsyn att omfatta också den affärs-
bank som är centralt finansiellt institut. Detta 
krav är fortfarande lika motiverat och aktuellt 
som hittills och propositionen syftar inte till 
att ändra denna grundläggande utgångspunkt. 
En effektiv utövning av centralinstitutets 
ägarmakt bör då kunna tryggas även i en si-
tuation i vilken en affärsbank inte har ett för-
valtningsråd. Det krav på att den affärsbank 
som är centralt finansiellt institut skall vara 
dotterföretag till centralinstitutet, vilket fort-
farande kvarstår i lagen, innebär att central-
institutet har bestämmanderätt vid affärsban-
kens bolagsstämma och möjliggör att central-
institutets styrnings- och tillsynsmakt i prak-
tiken kan tryggas t.ex. genom beslut av bo-
lagsstämman om valet av styrelse.  Dessutom 
kan bestämmelser om styrelsens samman-
sättning eller också andra bestämmelser som 
i det hänseendet anses vara nödvändiga tas in 
i affärsbankens bolagsordning i syfte att sä-
kerställa centralinstitutets tillräckliga styr-
ning och tillsyn som avses i lagstiftningen 
om sammanslutningar. 
 
 
1.3. Andra föreslagna ändringar 

Det föreslås vidare att andelsbankslagen 
ses över för att vissa inexakta ordalydelser 
som fortfarande kvarstår i enskilda lagrum 
skall kunna rättas till. Avsikten med ändring-
arna är att samordna bestämmelserna om 
riskkontrollen vid andelsbankernas sam-
manslutning med den övriga kreditinsti-
tutslagstiftningen. Det föreslås att bestäm-
melsen i andelsbankslagen avseende ändring 
av bestämmelserna om sammanslutningens 
medlemskreditinstitut skall kompletteras i 
syfte att säkerställa bestämmelsens inre följd-
riktighet så att den i sin helhet gäller sam-
manslutningens alla medlemskreditinstitut, 
inklusive kreditinstitut i aktiebolagsform. En-
ligt förslaget tas dessutom en bestämmelse in 
i lagen enligt vilken den samordnande till-
synsmyndigheten som avses i lagen om till-
syn över finans- och försäkringskonglomerat 
(699/2004) på ansökan skall kunna bevilja 
dispens från kravet att tillämpa nämnda lag 
på ett medlemskreditinstitut som tillsammans 
med andra sådana företag som avses i nämn-
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da lag bildar ett i lagen avsett finans- och 
försäkringskonglomerat. 

Den föreslagna översynen syftar inte till att 
ändra syftet med den gällande lagen utan en-
dast till att avlägsna eventuella tolknings-
oklarheter som härrör från avvikande ordaly-
delse i olika bestämmelser och till att se över 
tillämpningen av principerna om tillsynen 
över finans- och försäkringskonglomerat i en 
sammanslutning så att den bättre motsvarar 
de allmänna principerna i lagstiftningen om 
sammanslutningen. 
 
 
2.  Proposit ionens konsekvenser 

Propositionen har inte några konsekvenser 
beträffande den offentliga eller den privata 
ekonomin. Den har inte heller några direkta 
konsekvenser som följer av lagen vad gäller 
organisation eller personal. Den föreslagna 
ändringen avseende tillsynen över finans- 
och försäkringskonglomerat underlättar en 
ändamålsenlig tilldelning av tillsynsresurser 
och bidrar därigenom till att effektivisera till-
synen över finansieringsmarknaden. 

Den mest betydande konsekvensen är att 
den affärsbank som är andelsbankernas cen-
trala finansiella institut vid behov kan av-
skaffa förvaltningsrådet. Saken kan bli aktu-
ell vid bankens bolagsstämma våren 2005. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Lagförslaget har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet. Beredningen 
grundar sig i fråga om ändringen avseende 
förvaltningsrådet i den affärsbank som är an-
delsbankernas centrala finansiella institut på 
ett initiativ som Andelsbankscentralen Anl 
lagt fram för ministeriet. 

Utlåtande om förslaget har begärts av justi-
tieministeriet, Finansinspektionen, Försäk-
ringsinspektionen och Andelsbankscentralen 
Anl. Remissinstanserna hade ingenting att 
anmärka mot den centrala ändring som före-
slås i propositionen, dvs. att förvaltningsrådet 
inte längre skall vara ett obligatoriskt organ i 
den affärsbank som är andelsbankernas cen-
trala finansiella institut. Andra ändringsför-
slag som närmast är av teknisk natur har i 
mån av möjlighet beaktats. 
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

3 §. Enligt gällande 3 mom. har den affärs-
bank som är andelsbankernas centrala finan-
siella institut ett förvaltningsråd, vars majori-
tet utgörs av ledamöterna i förvaltningsrådet 
vid andelsbankssammanslutningens central-
institut. Affärsbankens styrelseordförande är 
ordförande för centralinstitutets styrelse. Be-
stämmelsen föreslås bli ändrad så att affärs-
banken kan ha ett förvaltningsråd men att 
förvaltningsrådet dock inte längre är ett obli-
gatoriskt organ. Syftet med ändringen är att 
till denna del i sak samordna bestämmelsen 
om andelsbankernas sammanslutning med 
bestämmelserna om affärsbanker och andra 
kreditinstitut i aktiebolagsform. 

Den föreslagna ändringen gör det möjligt 
att genom en ändring av bankens bolagsord-
ning genom beslut av bolagsstämman avskaf-
fa förvaltningsrådet vid den affärsbank som 
är andelsbankernas centrala finansiella insti-
tut, om man så önskar. 

Ändringen gäller endast tvånget i fråga om 
förvaltningsråd. Bestämmelsen kvarstår i sak 
i övriga delar. Om förvaltningsrådet i affärs-
banken bibehålls skall de gällande kraven på 
ledamöternas majoritet fortfarande gälla för 
det. Detta krav kan anses vara berättigat för 
att säkerställa att centralinstitutets tillräckliga 
styrnings- och tillsynsmakt i affärsbanken 
stämmer överens med de principer som var 
en av utgångspunkterna när lagstiftningen 
avseende andelsbankernas sammanslutning 
godkändes. 

5 §. Enligt den gällande bestämmelsen 
skall centralinstitutet ha riskkontrollsystem 
som är tillräckliga för hela sammanslutning-
en. Avsikten är att bestämmelsens ordalydel-
se ses över så att den stämmer överens med 
68 § i kreditinstitutslagen (1607/1993) på så 
sätt att centralinstitutet skall ha tillräcklig in-
tern kontroll också med hänsyn till hela 
sammanslutningen. Genom ändringen säker-
ställs att den allmänna bestämmelsen om 
sammanslutningens riskkontroll till sitt inne-

håll inte avviker från vad som i övrigt förut-
sätts av kreditinstitut i lag. Eftersom de till-
räckliga riskkontrollsystem som nämns i den 
gällande bestämmelsen i praktiken förutsätter 
också tillräcklig intern kontroll ändrar den 
föreslagna ändringen inte nämnvärt det mate-
riella innehållet i lagen. 

Bestämmelsens gällande ordalydelse förut-
sätter att sammanslutningens medlemskredit-
institut och en sammanslutning som hör till 
samma konsolideringsgrupp som institutet 
skall ha tillräckliga riskkontrollsystem. Detta 
omnämnande föreslås bli struket eftersom det 
redan bestäms om saken på samma sätt i 68 § 
i kreditinstitutslagen som tillämpas också på 
de nämnda medlemskreditinstituten och 
sammanslutningarna. 

9 a §. Det föreslås att till lagen fogas en ny 
9 a § i vilken bestäms att lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat 
skall tillämpas på ett konglomerat vars mo-
derföretag är ett medlemskreditinstitut i an-
delsbankernas sammanslutning eller med-
lemskreditinstitutets moderföretag. Enligt 
den föreslagna paragrafen skall den myndig-
het som enligt nämnda lag skall vara sam-
ordnande tillsynsmyndighet på ansökan av 
ett medlemskreditinstitut i sammanslutningen 
eller dess moderföretag för en viss tid kunna 
bevilja dispens från kravet att tillämpa 
nämnda lag på ett sådant konglomerat. För 
att tillstånd skall beviljas förutsätts att till-
lämpningen av den nämnda lagen endast har 
ringa betydelse med tanke på lagens syfte. 
Den allmänna betydelsen av tillämpningen 
av lagen i medlemskreditinstituten minskas 
avsevärt av bestämmelsen om medlemskre-
ditinstitutens solidariska ansvar i 10 kap. Om 
det utöver detta enligt den samordnande till-
synsmyndighetens uppfattning inte finns nå-
gon särskild orsak till att tillämpa lagen t.ex. 
på grund av betydande interna affärstransak-
tioner eller av annan liknande orsak, skall 
tillstånd kunna beviljas. 

10 §. Ordalydelsen i 1 mom. 1 punkten ses 
över så att den stämmer överens med defini-



 RP 1/2005 rd  
  
   

 

6

tionen om sammanslutning i lagens 3 §. 
11 §. Ordalydelsen i 1 mom. 1 punkten ses 

över så att den stämmer överens med defini-
tionen om sammanslutning i lagens 3 §. 

Enligt gällande 2 mom. får en sådan änd-
ring i ett medlemskreditinstituts stadgar som 
avser något annat än utträde ur centralinstitu-
tet inte antecknas i handelsregistret om inte 
centralinstitutet har godkänt ändringen. Till 
momentet fogas enligt förslaget en hänvis-
ning också till medlemskreditinstitutets bo-
lagsordning på det sätt som syftet med be-
stämmelsen förutsätter och i överensstäm-
melse med 1 mom., i vilket kraven på inne-
hållet i medlemskreditinstitutens stadgar och 
bolagsordning finns angivna. Enligt 3 § kan 
ett medlemskreditinstitut förutom en andels-
bank eller ett annat kreditinstitut i andelslags-
form också vara en affärsbank eller ett annat 
kreditinstitut i aktiebolagsform. Avsikten i 
11  § är inte att i fråga om godkännande av 
stadgar och bolagsordning försätta medlems-
kreditinstitut i olika sammanslutningsform i 
sinsemellan olika ställning. 

 

2.  Ikraftträdande 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst, dock senast den 31 mars 2005. OKO 
Andelsbankernas Centralbank Abp:s bolags-
stämma, vid vilken frågan om slopande av 
förvaltningsrådet eventuellt läggs fram, hålls 
nämnda datum. 

I stället för de bestämmelser som ingår i 
centralinstitutets eller ett medlemskreditinsti-
tuts stadgar eller bolagsordning och som stri-
der mot 10 och 11 § i denna lag skall be-
stämmelserna i denna lag iakttas. De änd-
ringar som görs i stadgar eller bolagsord-
ningar för att dessa skall stämma överens 
med lagen skall anmälas för registrering sam-
tidigt som andra ändringar i stadgarna och 
bolagsordningarna anmäls för registrering, 
dock senast inom fem år efter det att lagen 
har trätt i kraft. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andels-

lagsform (1504/2001) 3 § 3 mom., 5 §, 10 § 1 mom. 1 punkten, 11 § 1 mom. 1 punkten och 
2 mom., av dem 3 § 3 mom. och 5 § sådana de lyder i lag 704/2004, samt 

fogas till lagen en ny 9 a § som följer: 
 

3 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Centralinstitutet har ett förvaltningsråd. 
Om den affärsbank som avses i 1 mom. 
3 punkten har ett förvaltningsråd skall leda-
möterna i centralinstitutets förvaltningsråd 
utgöra majoriteten i affärsbankens förvalt-
ningsråd. Ordföranden för centralinstitutets 
styrelse är ordförande för affärsbankens sty-
relse. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 
Centralinstitutet eller ett medlemskreditin-

stitut eller en sammanslutning som hör till 
deras konsolideringsgrupp får inte i sin verk-
samhet ta så stora risker att centralinstitutets, 
medlemskreditinstitutets eller hela sam-
manslutningens kapitaltäckning eller likvidi-
tet äventyras väsentligt. Centralinstitutet 
skall ha intern kontroll och riskkontrollsy-
stem som är tillräckliga för hela sammanslut-
ningen. 
 

9 a § 
Om ett medlemskreditinstitut eller ett med-

lemskreditinstituts moderföretag är ett sådant 
moderföretag till ett konglomerat som avses i 
lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat (699/2004) kan den till-
synsmyndighet som med stöd av 7 § i nämn-
da lag är samordnande tillsynsmyndighet för 
konglomeratet på ansökan av medlemskredit-
institutet eller dess moderföretag för en viss 
tid bevilja dispens från kravet att tillämpa 

nämnda lag på konglomeratet. Tillstånd kan 
beviljas om en tillämpning av lagen på kon-
glomeratet endast har ringa betydelse med 
tanke på lagens syfte. 
 

10 § 
Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3 § i la-

gen om andelslag skall i centralinstitutets 
stadgar bestämmas att  

1) centralinstitutet för sammanslutningen, 
den affärsbank som är centralt finansiellt in-
stitut för andelsbankerna, de övriga sam-
manslutningar som hör till centralinstitutets 
konsolideringsgrupp, medlemskreditinstitu-
ten, de sammanslutningar som hör till med-
lemskreditinstitutens konsolideringsgrupper 
samt sådana kreditinstitut, finansiella institut 
och tjänsteföretag varav de ovan nämnda 
sammanslutningarna ensamma eller tillsam-
mans äger över hälften utgör den sam-
manslutning av andelsbanker som avses i 3 §, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 
Utöver vad som föreskrivs på något annat 

ställe i lag skall i ett medlemskreditinstituts 
stadgar eller bolagsordning bestämmas att 

1) centralinstitutet för sammanslutningen, 
den affärsbank som är centralt finansiellt in-
stitut för andelsbankerna, de övriga sam-
manslutningar som hör till centralinstitutets 
konsolideringsgrupp, medlemskreditinstitu-
ten, de sammanslutningar som hör till med-
lemskreditinstitutens konsolideringsgrupper 
samt sådana kreditinstitut, finansiella institut 
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och tjänsteföretag varav de ovan nämnda 
sammanslutningarna ensamma eller tillsam-
mans äger över hälften utgör den sam-
manslutning av andelsbanker som avses i 3 §, 
— — — — — — — — — — — — — —  

En sådan ändring i ett medlemskreditinsti-
tuts stadgar eller bolagsordning som avser 
något annat än utträde ur centralinstitutet en-
ligt 14 § får inte antecknas i handelsregistret 
om inte centralinstitutet har godkänt ändring-
en. 

——— 

Denna lag träder i kraft den      2005. 
I stället för de bestämmelser i centralinsti-

tutets eller ett medlemskreditinstituts stadgar 
eller bolagsordning som strider mot 10 och 
11 § i denna lag skall bestämmelserna i den-
na lag iakttas. De ändringar som görs i stad-
gar eller bolagsordningar för att dessa skall 
stämma överens med lagen skall anmälas för 
registrering samtidigt som andra ändringar i 
stadgarna och bolagsordningarna anmäls för 
registrering, dock senast inom fem år efter 
det att lagen har trätt i kraft. 

————— 

Helsingfors den 4 februari 2005 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andels-

lagsform (1504/2001) 3 § 3 mom., 5 §, 10 § 1 mom. 1 punkten, 11 § 1 mom. 1 punkten och 
2 mom., av dem 3 § 3 mom. och 5 § sådana de lyder i lag 704/2004, samt 

fogas till lagen en ny 9 a § som följer: 
 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Centralinstitutet och den affärsbank som 
är andelsbankernas centrala finansiella in-
stitut har ett förvaltningsråd. Ledamöterna i 
centralinstitutets förvaltningsråd skall utgöra 
majoriteten i affärsbankens förvaltningsråd. 
Ordföranden för centralinstitutets styrelse är 
ordförande för den affärsbanks styrelse som 
avses i 1 mom. 2 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Centralinstitutet har ett förvaltningsråd. 

Om den affärsbank som avses i 1 mom. 
3 punkten har ett förvaltningsråd skall le-
damöterna i centralinstitutets förvaltnings-
råd utgöra majoriteten i affärsbankens för-
valtningsråd. Ordföranden för centralinstitu-
tets styrelse är ordförande för affärsbankens 
styrelse. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

5 § 
Centralinstitutet eller ett medlemskreditin-

stitut eller en sammanslutning som hör till 
deras konsolideringsgrupp får inte i sin 
verksamhet ta så stora risker att centralinsti-
tutets eller medlemskreditinstitutets eller 
hela sammanslutningens kapitaltäckning el-
ler likviditet äventyras väsentligt. Centralin-
stitutet skall ha riskkontrollsystem som är 
tillräckliga för hela sammanslutningen. Ett 
medlemskreditinstitut och en sammanslut-
ning som hör till samma konsoliderings-
grupp som institutet skall ha riskkontrollsy-
stem som är tillräckliga med hänsyn till 
verksamheten. 
 

5 § 
Centralinstitutet eller ett medlemskreditin-

stitut eller en sammanslutning som hör till 
deras konsolideringsgrupp får inte i sin 
verksamhet ta så stora risker att centralinsti-
tutets, medlemskreditinstitutets eller hela 
sammanslutningens kapitaltäckning eller 
likviditet äventyras väsentligt. Centralinsti-
tutet skall ha intern kontroll och riskkon-
trollsystem som är tillräckliga för hela 
sammanslutningen. 
 
 
 
 
 

 
 (En ny 9 a §) 
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10 § 
Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3 § la-

gen om andelslag skall i centralinstitutets 
stadgar bestämmas att  

1) centralinstitutet och medlemskreditin-
stituten samt de sammanslutningar som hör 
till deras konsolideringsgrupper utgör den 
sammanslutning av andelsbanker som avses 
i 3 § i denna lag, 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 
Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3 § i 

lagen om andelslag skall i centralinstitutets 
stadgar bestämmas att  

1) centralinstitutet för sammanslutningen, 
den affärsbank som är centralt finansiellt 
institut för andelsbankerna, de övriga sam-
manslutningar som hör till centralinstitutets 
konsolideringsgrupp, medlemskreditinstitu-
ten, de sammanslutningar som hör till med-
lemskreditinstitutens konsolideringsgrupper 
samt sådana kreditinstitut, finansiella insti-
tut och tjänsteföretag varav de ovan nämn-
da sammanslutningarna ensamma eller till-
sammans äger över hälften utgör den sam-
manslutning av andelsbanker som avses i 
3 §, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 § 

Utöver vad som föreskrivs på något annat 
ställe i lag skall i ett medlemskreditinstituts 
stadgar eller bolagsordning bestämmas att 

1) kreditinstitutet, centralinstitutet, de öv-
riga kreditinstitut som hör till centralinstitu-
tet samt de sammanslutningar som hör till 
deras konsolideringsgrupper utgör den 
sammanslutning av andelsbanker som avses 
i 3 §, 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

En sådan ändring i ett medlemsinstituts 
stadgar som avser något annat än utträde ur 
centralinstitutet enligt 14 § får inte anteck-
nas i handelsregistret om inte centralinstitu-
tet har godkänt stadgeändringen. 
 
 
 

11 § 
Utöver vad som föreskrivs på något annat 

ställe i lag skall i ett medlemskreditinstituts 
stadgar eller bolagsordning bestämmas att 

1) centralinstitutet för sammanslutningen, 
den affärsbank som är centralt finansiellt 
institut för andelsbankerna, de övriga sam-
manslutningar som hör till centralinstitutets 
konsolideringsgrupp, medlemskreditinstitu-
ten, de sammanslutningar som hör till med-
lemskreditinstitutens konsolideringsgrupper 
samt sådana kreditinstitut, finansiella insti-
tut och tjänsteföretag varav de ovan nämn-
da sammanslutningarna ensamma eller till-
sammans äger över hälften utgör den sam-
manslutning av andelsbanker som avses i 
3 §, 
— — — — — — — — — — — — — —  

En sådan ändring i ett medlemskreditinsti-
tuts stadgar eller bolagsordning som avser 
något annat än utträde ur centralinstitutet 
enligt 14 § får inte antecknas i handelsre-
gistret om inte centralinstitutet har godkänt 
ändringen. 

——— 
 

 
 
 
 
 
 

Denna lag träder i kraft den      2005. 
I stället för de bestämmelser i centralinsti-

tutets eller ett medlemskreditinstituts stad-
gar eller bolagsordning som strider mot 10 
och 11 § i denna lag skall bestämmelserna i 
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denna lag iakttas. De ändringar som görs i 
stadgar eller bolagsordningar för att dessa 
skall stämma överens med lagen skall an-
mälas för registrering samtidigt som andra 
ändringar i stadgarna och bolagsordning-
arna anmäls för registrering, dock senast 
inom fem år efter det att lagen har trätt i 
kraft. 

——— 
 

 
 
 
 


