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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ny lagstiftning om aktiebolag 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att en ny ak-
tiebolagslag stiftas samt att ändringar görs i 
flera lagar som har samband med den.  

I lagförslaget beaktas den utveckling som 
efter beredningen av den gällande lagen om 
aktiebolag har skett i företagens verksam-
hetsmiljö och i den övriga lagstiftningen. 
Genom den nya aktiebolagslagen utökas de 
finländska aktiebolagens verksamhetsmöjlig-
heter vilket innebär en förbättring av deras 
verksamhetsförutsättningar dels generellt och 
dels i förhållande till konkurrenterna. Verk-
samhetsmöjligheterna utökas genom att de 
formella bestämmelserna förminskas och 
förenklas samt genom att vissa helt nya för-
faranden införs. Vidare utformas bestämmel-
serna i större utsträckning så att de blir dis-
positiva till sin karaktär. Den nya lagen täck-
er ett större område än den gällande lagen, 
vilket förtydligar rättsläget och förbättrar 
rättssäkerheten. Flera av de föreslagna be-
stämmelserna har sitt ursprung i rättspraxis 

och den juridiska litteraturen.  
Den föreslagna lagen kommer på det hela 

taget inte att påverka nivån på borgenärernas 
eller minoritetsaktieägarnas rättsskydd. De 
nya bestämmelser som ger bolagen utökade 
verksamhetsmöjligheter påverkar inte de 
nyss nämnda gruppernas centrala rättigheter. 
I propositionen föreslås också flera bestäm-
melser som förstärker borgenärernas och mi-
noritetsaktieägarnas rättsskydd. 

I de nya bestämmelserna fästs särskilt av-
seende vid små aktiebolags ställning. De i 
väsentliga avseenden förtydligade och utvid-
gade bestämmelserna samt vissa bestämmel-
ser som är speciellt utformade med tanke på 
småbolag gör lagen mera lättillgänglig för 
småbolag samt för serviceproducenter som 
riktar sig till dessa. Propositionen innehåller 
också förslag till bestämmelser om materiella 
lättnader för framförallt småbolag. 

Avsikten är att de föreslagna lagarna skall 
träda i kraft den 1 september 2006. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning 

För beredning av den gällande lagen om 
aktiebolag (734/1978) tillsattes år 1960 
kommittén för revision av lagstiftningen om 
aktiebolag. Kommittén gavs i uppdrag att be-
reda en lagstiftning som i så stor utsträckning 
som möjligt stämmer överens med de övriga 
nordiska ländernas lagstiftning om aktiebo-
lag. Kommitténs förslag (KB 1969:A 20) var 
resultatet av ett långtgående nordiskt samar-
bete. Beredningen baserades i praktiken på 
Sveriges aktiebolagslag från år 1944. Den 
proposition som regeringen avlät 1977 
(RP 27/1977 rd) stämde huvudsakligen över-
ens med 1969 års samnordiska förslag. La-
gen trädde i kraft den 1 januari 1980. 

Flera ändringar har gjorts i lagen under 
dess giltighetstid. År 1997 gjordes en omfat-
tande delrevision (145/1997) som innebar att 
lagen harmoniserades med Europeiska ge-
menskapens lagstiftning. Ändringarna be-
handlas i betänkandet av arbetsgruppen för 
revision av lagen om aktiebolag (justitiemi-
nisteriets arbetsgruppsbetänkande 2003:4). 
De senaste ändringarna i lagen om aktiebolag 
gjordes i samband med den s.k. IFRS-revi-
sionen av bokföringslagstiftningen 
(1306/2004).  

 
1.2. Praxis 

Enligt patent- och registerstyrelsens stati-
stik fanns det i Finland i mitten av år 2004 ca 
220 000 registrerade aktiebolag. Av statisti-
ken framgår att aktiebolagsformen är den 
klart populäraste företagsformen. Därefter 
följer företagsformen enskild näringsidkare 
(143 000), kommanditbolag (49 000), öppet 
bolag (16 000) och andelslag (3 200). Aktie-
bolagsformen har under de senaste tio vunnit 
terräng framför allt av företagsformerna öp-
pet bolag och kommanditbolag. 

Statistiken över registrerade företag ger 
ingen fullständig bild av de olika företags-
formernas praktiska betydelse. Antalet verk-

samma aktiebolag är betydligt mindre än det 
sammanlagda antalet registrerade aktiebolag. 
Enligt Statistikcentralens uppgifter bedriver 
ca hälften av de registrerade bolagen verk-
samhet. Denna fråga har senast behandlats av 
arbetsgruppen för retroaktiv ökning av aktie-
kapital (justitieministeriets arbetsgruppsbe-
tänkande 2003:12). 

Om man ser till omsättnings- och syssel-
sättningskriterierna är aktiebolagsformen den 
överlägset viktigaste företagsformen. År 
2002 var aktiebolagens andel 89 procent av 
samtliga företags omsättning och 83 procent 
av samtliga företags anställda. I justitiemini-
steriets promemoria den 7 juli 2000 ”En revi-
sion av aktiebolagslagen — målet en konkur-
renskraftigare bolagsrätt” beskrivs den bety-
delse som affärsverksamhet i aktiebolags-
form har i Finland. 

Det har blivit populärare att driva små före-
tag i form av aktiebolag. Småbolagen utgör 
en majoritet av det finländska företagsbe-
ståndet. 93 procent av samtliga företag sys-
selsätter färre än 10 arbetstagare medan det 
år 2002 i vårt land fanns endast 570 företag 
men som hade över 250 arbetstagare.  

 
1.3. Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i andra länder 
och EU 

1.3.1. Allmänt 

Alltsedan 1980-talet har stor uppmärksam-
het ägnats jämförelser mellan olika bolags-
rättsliga system. Sådana jämförelser är emel-
lertid i allmänhet ytliga och resultaten disku-
tabla. Den allmänna åsikten är att varje land 
har ett bolagsrättsligt system som är anpassat 
till dess rättsliga och ekonomiska struktur 
och att det sålunda inte är någon idé att rang-
ordna systemen. 

De aktiebolagsrättsliga systemen kan inde-
las t.ex. i ett kontinentaleuropeiskt, ett nor-
diskt och ett angloamerikanskt system. Av 
dessa är det nordiska systemet den mest en-
hetliga eftersom det bygger på samnordisk 
lagberedning och en gemensam civilrättslig 
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tradition. Sedan 1970-talet har överensstäm-
melsen mellan systemen emellertid minskat. 
I Danmark gjordes redan år 1973 en indel-
ning i egentliga aktiebolag och bolag med 
begränsat ansvar. De projekt för revision av 
aktiebolagsrätten som inleddes i Norge och 
Sverige i början av 1990-talet har lett till att 
vi inte längre kan tala om någon egentlig 
samnordisk lagstiftning om aktiebolag. De 
nordiska bolagsrättsliga systemen har trots 
allt flera gemensamma drag som kan läggas 
till grund för lagberedningen och fortfarande 
också för lagtolkningen. Vid beredningen av 
denna proposition har sålunda särskilt avse-
ende fästs vid de nordiska ländernas lagstift-
ning om aktiebolag, i synnerhet den totalre-
vision som är aktuell i Sverige.  

Den kontinentaleuropeiska bolagsrätten ut-
gör en tämligen oenhetlig grupp. De konti-
nentaleuropeiska ländernas lagstiftning upp-
visar stora olikheter i detta avseende. Ett ge-
mensamt drag för många av länderna är 
emellertid indelningen i å ena sidan aktiebo-
lag med fritt omsättningsbara aktier och 
å andra sidan i aktiebolag med begränsat an-
svar för omsättningen av sina aktier. En så-
dan indelning görs t.ex. i Tyskland och 
Frankrike. De egentliga aktiebolagen har av 
tradition huvudsakligen reglerats genom 
tvingande lagstiftning, medan aktieägarna i 
bolag med begränsat ansvar har friare händer 
att ordna verksamheten. De traditionella mo-
dellerna har emellertid förändrats under de 
senaste åren. Såväl i Frankrike som i Tysk-
land har utvecklats lättare reglerade aktiebo-
lagsformer. I båda länderna har man dessut-
om strävat efter att förenkla bestämmelserna 
om framförallt kapitalanskaffning och del-
ning av aktiebolag.  

Den angloamerikanska bolagsrätten bygger 
på den gemensamma common law -traditio-
nen. USA:s system är emellertid i den be-
märkelsen oenhetligt att varje delstat har sina 
egna bestämmelser om aktiebolag. Det finns 
också betydande skillnader mellan lagstift-
ningen i Storbritannien och lagstiftningen i 
USA:s delstater. I allmänhet anses det i varje 
fall att investerarens, dvs. aktieägarens ställ-
ning i den angloamerikanska bolagsrätten 
ägnas relativt sett mera uppmärksamhet än 
borgenärernas ställning. Detta anses bero på 
att spridda aktieägares direkta investeringar 

har en stor betydelse för bolagens finansie-
ring jämfört med det europeiska systemet, 
där bankfinansieringen och -ägandet spelar 
en viktig roll. Den angloamerikanska bolags-
rätten anses ofta vara flexiblare än de europe-
iska systemen i den bemärkelsen att det är 
lättare att genomföra olika typer av finansie-
rings- och företagsarrangemang inom det 
angloamerikanska än inom det europeiska 
systemet. Framför allt i USA är bestämmel-
serna om bolagens eget kapital betydligt flex-
iblare än i Europa. 

Nedan i avsnittet om de viktigaste försla-
gen redogörs för jämförande uppgifter i an-
slutning till enskilda rättsliga frågor. Jämfö-
rande uppgifter ingår också i avsnittet om de 
centrala förslagen i betänkandet av arbets-
gruppen för revision av lagen om aktiebolag. 
I arbetsgruppsbetänkandet hänvisas dessutom 
till vissa mera allmänna länderjämförelser.  

 
1.3.2. Europeiska unionen 

Gällande direktiv och förordningar 

Innehållet i EU:s gällande bolagsrättsliga 
direktiv och förordningar beskrivs i betän-
kandet av kommissionen för revision av la-
gen om aktiebolag 1990 (KB 1992:32) och i 
det svenska kommittébetänkandet Aktiebo-
lagslagen och EU (SOU 1992:83). Direktiven 
och förordningarna behandlas också i betän-
kandet av arbetsgruppen för revision av lagen 
om aktiebolag. Efter dessa publikationer har 
inga betydande ändringar gjorts i direktiven 
eller förordningarna, med undantag för redo-
visnings- och koncernredovisningsdirektiven. 
De gällande bolagsrättsliga direktiven och 
förordningarna är följande. 

1) Rådets första direktiv 68/151/EEG av 
den 9 mars om samordning av de skyddsåt-
gärder som krävs i medlemsstaterna av de i 
artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda 
bolagen i bolagsmännens och tredje mans in-
tressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna lik-
värdiga inom gemenskapen, nedan offentlig-
hetsdirektivet.  

Offentlighetsdirektivet gäller offentliggö-
rande av uppgifter som har samband med ak-
tiebolag samt rättsverkningarna av offentlig-
görandet. Dessutom innehåller direktivet be-
stämmelser om giltigheten av förbindelser 
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som har ingåtts på ett bolags vägnar samt om 
bolags ogiltighet. Syftet med direktivet är att 
genom harmonisering av bestämmelserna 
trygga också de intressen som i förhållande 
till bolaget utomstående aktörer har. I offent-
lighetsdirektivet har godkänts en ändring 
som närmast gäller möjligheten till elektro-
nisk kommunikation med handelsregistret 
(2003/58/EG). Ändringen har inte ännu satts 
i kraft nationellt. 

2) Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 
13 december 1976 om samordning av de 
skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna 
av de i artikel 58 andra stycket i fördraget 
avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje 
mans intressen när det gäller att bilda ett ak-
tiebolag samt att bevara och ändra dettas ka-
pital, i syfte att göra skyddsåtgärderna lik-
värdiga, nedan kapitaldirektivet. 

Kapitaldirektivet innehåller bestämmelser 
om bildande av s.k. publika aktiebolag, om 
dessas kapital och dess varaktighet samt om 
skydd för kapitalinvesterare. Direktivets vik-
tigaste bestämmelser gäller kravet på ett of-
fentligt bolags minimikapital, ökning av ak-
tiekapitalet och aktieägarens företrädesrätt 
till nya aktier, nedsättning av aktiekapitalet, 
vinstutdelning samt förvärv av egna aktier. 
Syftet med direktivet är att förenhetliga de 
grundläggande bestämmelserna om förhål-
landena mellan aktieägarna samt mellan ak-
tieägarna och utomstående i kapitalbolag 
som för sin medelsanskaffning vänder sig till 
allmänheten.  

3) Rådets tredje direktiv 78/855/EEG av 
den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g 
i fördraget om fusioner av aktiebolag, nedan 
fusionsdirektivet. 

Fusionsdirektivet gäller publika aktiebo-
lags nationella fusioner. I direktivet regleras 
tre typer av fusioner: fusion genom förvärv, 
dvs. absorptionsfusion, fusion genom bildan-
de av ett nytt bolag, dvs. Kombinationsfu-
sion, samt dotterbolagsfusion. Utgångspunk-
ten för direktivet är den att det överlåtande 
bolagets aktieägare blir aktieägare i det över-
tagande bolaget eller i det nybildande bola-
get. Avsikten med direktivet är att trygga ak-
tieägarnas tillgång till information samt bor-
genärsskyddet och likaså utomståendes möj-
ligheter att få information om fusionen. 

4) Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av 

den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i 
fördraget om årsbokslut i vissa typer av bo-
lag, sådant det lyder ändrat genom rådets di-
rektiv 90/604/EEG och rådets direktiv 
90/605/EEG, nedan redovisningsdirektivet. 

Direktivet gäller upprättande av årsredo-
visning för privata aktiebolag och vissa per-
sonbolag, årsredovisningens innehåll och of-
fentliggörandet av den samt revision i vissa 
avseenden. I direktivet har gjorts betydande 
ändringar genom det s.k. moderniseringsdi-
rektivet (2003/51/EG) som bl.a. syftar till att 
undanröja konflikter mellan direktivet och de 
internationella redovisningsstandarderna 
(IAS/IFRS-standarderna).  

5) Rådets sjätte direktiv 82/891/EEG av 
den 17 december 1982 grundat på artikel 
54.3 g i fördraget om delning av aktiebolag, 
nedan delningsdirektivet. 

I direktivet regleras tre typer av delning av 
publika aktiebolag: delning genom förvärv, 
delning genom bildande av nya bolag samt 
kombinationer av de ovannämnda delnings-
formerna. Direktivets målsättningar samman-
faller med fusionsdirektivets.  

6) Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av 
den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i 
fördraget om sammanställd redovisning, så-
dant det lyder ändrat genom rådets direktiv 
90/604/EEG och rådets direktiv 90/605/EEG, 
nedan koncernredovisningsdirektivet. 

Syftet med direktivet är att utveckla be-
stämmelserna om den ekonomiska informa-
tion som skall ges om företagsgrupperingar 
som består av flera bolag. Direktivet innehål-
ler detaljerade bestämmelser om förutsätt-
ningarna för upprättande av koncernredovis-
ning samt om principerna för upprättandet, 
om verksamhetsberättelse, om offentliggö-
rande av uppgifter samt om revision. Också i 
koncernredovisningsdirektivet har gjorts be-
tydande ändringar genom det ovan nämnda 
moderniseringsdirektivet, bl.a. i syfte att un-
danröja konflikter mellan direktivet och de 
internationella redovisningsstandarderna.  

7) Rådets åttonde direktiv 84/253/EEG av 
den 10 april grundat på artikel 54.3 g i för-
draget om godkännande av personer som har 
ansvar för lagstadgad revision av räkenska-
per nedan revisorsdirektivet.  

I direktivet föreskrivs om principerna för 
revisorers kompetens och praktiska erfaren-
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het samt för revisionsbolags förvaltning. 
Medlemsstaterna skall ta in principerna i sin 
nationella lagstiftning om auktorisering av 
revisorer, i syfte att säkerställa revisorernas 
kunnande och oberoende. Syftet med direkti-
vet är att förbättra tillförlitligheten av den 
ekonomiska informationen om bolag.  

8) Rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 
21 december 1989 om krav på offentlighet i 
filialer som har öppnats i en medlemsstat av 
vissa typer av bolag som lyder under lagstift-
ningen i en annan stat, nedan filialdirektivet. 

I direktivet föreskrivs om offentliggörande 
av uppgifter och handlingar om filialer till 
aktiebolag från andra medlemsstater eller fi-
lialer till bolag från ett tredje land samt om 
de uppgifter om en filial som skall ingå i bo-
lagets verksamhetsberättelse. Syftet med di-
rektivet är att skydda både aktieägarna i det 
bolag som har bildat filialen och dem som 
anlitar filialen. Syftet är också att underlätta 
bildandet av filialer i andra medlemsstater.  

9) Rådets tolfte direktiv 89/667/EEG av 
den 21 december 1989 på bolagsrättens om-
råde om enmansbolag med begränsat ansvar.  

Syftet med direktivet är att tillåta bildande 
av enmansbolag där delägarna har begränsat 
ansvar. I direktivet föreskrivs om offentlig-
görande av aktieägarnas identitet, om be-
slutsfattandet i bolaget samt om avtal mellan 
bolaget och dess ende aktieägare. 

10) Rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av 
den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska 
intressegrupperingar (EEIG).  

Genom förordningen skapas en europeisk 
företagsform som gör det möjligt för företag 
och fysiska personer från olika medlemssta-
ter att samarbeta över gränserna. Förordning-
en har inga direkta verkningar på medlems-
staternas bolagsrätt. 

11) Rådets förordning (EEG) nr 2157/2001 
av den 8 oktober 2001 om stadga för eu-
ropabolag, nedan europabolagsförordningen. 

Förordningen gör det möjligt att bilda eu-
ropabolag som har verksamhet inom hela 
EU. Ett europabolag kan i samband med att 
det bildas fusioneras med ett bolag som har 
sitt säte i en annan medlemsstat och det kan 
under sin verksamhetstid flytta sitt säte utan 
att det anses upplöst. Utöver bestämmelserna 
om bildande och flyttande till en annan stat 
finns i förordningen endast spridda bestäm-

melser om bolagets verksamhet. På ett euro-
pabolag tillämpas till stor del lagstiftningen 
om publika aktiebolag i den medlemsstat där 
bolaget har sitt säte. Till förordningen anslu-
ter sig ett direktiv om arbetstagarnas rättighe-
ter. Förordningen trädde i kraft den 8 oktober 
2004. Med anledning av förordningen har i 
Finland stiftats en lag om europabolag 
(742/2004). 

12) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EEG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 
om tillämpning av internationella redovis-
ningsstandarder, nedan IFRS-förordningen. 

Ikraftsättandet av förordningen och de in-
ternationella redovisningsstandarderna be-
handlas närmare i IAS-regleringsgruppens 
slutrapport (Handels- och industriministeriets 
arbetsgrupps- och kommissionsrapporter 
19/2003), i betänkandet av arbetsgruppen för 
revision av aktiebolagslagen samt i regering-
ens proposition med förslag till ändring av 
bokföringslagen (RP 126/2004 rd). Bolags-
rättsliga frågor i anslutning till de internatio-
nella redovisningsstandarderna behandlas 
nedan i avsnittet om de viktigaste förslagen. 

 
Utvecklingsperspektiv för EU:s bolagsrätt 

Utvecklingen av EU:s bolagsrätt är huvud-
sakligen baserad på den expertgrupps (High 
Level Group of Company Law Experts) arbe-
te som kommissionen tillsatte i september 
2001. Expertgruppen gav sin slutrapport den 
4 november 2002. Expertgruppen ansåg att 
EU:s bolagsrätt borde utvecklas för att för-
bättra effektiviteten och konkurrenskraften. 
Oändamålsenliga minoritets- och borgenärs-
skyddsbestämmelser borde ersättas med me-
toder som är mindre skadliga för företags-
verksamheten. Enligt expertgruppens åsikt är 
bolagsrätten inte ett lämpligt instrument för 
bekämpande av ekonomisk brottslighet. Ex-
pertgruppen underströk vikten av direktiv om 
gränsöverskridande företagsverksamhet och 
behandlade bl.a. ett kapitalsystem som inte är 
baserat på nominella belopp.  

Kommissionen gav våren 2003 en bolags-
rättslig handlingsplan (KOM (2003) 284 slut-
lig). I handlingsplanen hänvisas till bo-
lagsrättens betydelse när det gäller att trygga 
företagens konkurrenskraft och investerarnas 
förtroende. Handlingsplanen innehåller ett 
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stort antal åtgärder som delvis redan har ge-
nomförts. Hösten 2003 gav kommissionen ett 
förslag till Europaparlamentets och rådets di-
rektiv om gränsöverskridande fusioner av ak-
tiebolag och andra bolag med begränsat an-
svar (KOM (2003) 703 slutlig). Syftet med 
förslaget är att underlätta gränsöverskridande 
fusioner framför allt mellan sådana små och 
medelstora företag som inte kan utnyttja de 
möjligheter som förordningen om europabo-
lag ger. Hösten 2004 gav kommissionen vi-
dare förslag till ändring av kapitaldirektivet 
(KOM (2004) 730 slutlig) och till ändring av 
redovisningsdirektiven (KOM (2004) 
725 slutlig). Det förslag som gäller kapitaldi-
rektivet innehåller endast små ändringar. Av-
sikten med ändringarna är enligt förslaget att 
underlätta företagens verksamhet. Det förslag 
som gäller redovisningsdirektiven innehåller 
bl.a. ett förslag till kollektivt ansvar för de 
redovisningsuppgifter som bolagsstyrelsen 
lämnar. Dessutom har kommissionen givit en 
rekommendation om att främja en lämplig 
ordning för ersättningen till ledande befatt-
ningshavare i börsnoterade bolag 
(2004/913/EG) samt en rekommendation om 
företagsexterna styrelseledamöter och styrel-
sekommittéer (2005/162/EG).  

 
1.3.3. Den senaste utvecklingen av lag-

stiftningen om aktiebolag i vissa 
länder 

Nedan följer en allmän beskrivning av bo-
lagsrättens utveckling i de nordiska länderna 
och Storbritannien. På grund av de nordiska 
ländernas gemensamma bolagsrättsliga histo-
ria faller det sig naturligt att jämföra Finland 
med de övriga nordiska länderna. Av de från 
Finlands synpunkt intressanta länderna total-
reviderar Sverige och Storbritannien som 
bäst sina aktiebolagslagar. Några sådana pro-
jekt pågår inte t.ex. i de mellaneuropeiska 
länderna. 

Aktiebolagslagarna i olika länder och de 
pågående lagstiftningsprojekten behandlas i 
flera publikationer, t.ex. i betänkandet av ar-
betsgruppen för revision av lagen om aktie-
bolag, i betänkandet av kommissionen för 
revision av lagen om aktiebolag 1990 
(KB 1992:32), i betänkandet av arbetsgrup-
pen för revision av lagstiftningen om småbo-

lag (justitieministeriets lagberedningsavdel-
nings publikation 1/1998) och i regeringens 
proposition 89/1996 rd.  

 
Sverige 

En totalrevidering av Sveriges aktiebolags-
lag inleddes år 1990 då Aktiebolagskommit-
tén inledde sitt arbete. År 1995 ställde kom-
mittén upp målet att lägga fram ett förslag till 
en helt ny aktiebolagslag. Kommittén har 
publicerat betänkandena Bundna aktier (SOU 
1992:13), Aktiebolagslagen och EG (SOU 
1992:83), Aktiebolagets organisation (SOU 
1995:44), Aktiebolagets kapital (SOU 
1997:22), Vinstutdelning i aktiebolag (SOU 
1997:168) och Likvidation av aktiebolag 
(SOU 1999:36) samt det slutliga betänkandet 
Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1). 

I sitt slutliga betänkande Nya aktiebolags-
lag konstaterar kommittén som motivering 
till att stifta en ny lag att bolagens verksam-
hetsmiljö bl.a. till följd av utvecklingen på 
kapitalmarknaden är en helt annan än år 
1975, då den nuvarande lagen trädde i kraft. 
Kommittén ansåg också att det skett stora 
förändringar i ägarstrukturen bland de svens-
ka börsnoterade aktiebolagen under 1990-
talet. Enligt kommitténs åsikt har det stora 
antalet små ändringar som gjorts i lagen gjort 
denna svåröverskådlig och svårbegriplig. 

Kommitténs arbete präglades av en vilja att 
låta marknaden ta hand om många problem 
som äldre lagstiftare ville reglera. Kommit-
téns viktigaste förslag gick ut på att avskaffa 
nominellt värde på aktier och att utmönstra 
institutet med successiv bildning, att i större 
utsträckning godkänna begränsningar i över-
låtbarheten samt att begränsa ägandets of-
fentlighet. Bestämmelserna om bolagsstäm-
man utformades så att de skulle skapa förut-
sättningar för en aktiv ägarfunktion t.ex. ge-
nom att tillåta stämmodeltagande via inter-
net. Kommittén föreslog också bestämmelser 
om bolagets ersättningsansvar gentemot ak-
tietecknare i vissa situationer, dvs. om s.k. 
prospektansvar. 

I anslutning till avskaffandet av nominellt 
värde på aktier föreslog kommittén att sam-
bandet mellan aktierna och aktiekapitalet 
upplöses varvid nyemission kan ske utan ök-
ning av aktiekapitalet och aktiekapitalet kan 
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ökas utan nyemission. I samband med emis-
sioner kan det beslutas om betalningen för 
emitterade aktier skall utgöra bundet eller 
fritt kapital i bolaget. 

Kommittén föreslog att bestämmelserna 
om minskning av aktiekapitalet och förvärv 
av egna aktier ändras så att bolagen får ökade 
möjligheter att fortlöpande anpassa sin kapi-
talstruktur till vad som vid varje tidpunkt an-
ses vara mest gynnsamt för bolaget och dess 
ägare. Kommittén föreslog lindrigare be-
stämmelser om närståendelån. Den föreslog 
också bestämmelser om delning. 

Aktiebolagslagen har huvudsakligen revi-
derats utgående från kommitténs delbetän-
kanden och en stor del av ändringarna har re-
dan trätt i kraft. Förslaget till en ny aktiebo-
lagslag utgör en sammanställning av delre-
formerna och innehåller förslag till nya av-
snitt istället för dem som inte ännu revide-
rats. Lagrådsremissen överlämnades till lag-
råd den 6 maj 2004. Lagrådet gav sitt yttran-
de den 17 december 2004. Regeringen över-
lämnade sin proposition den 10 mars 2005. 

Propositionen är i viss mån konservativare 
än kommitténs förslag. Kapitalsystemet base-
ras på aktier utan nominellt värde och över-
kursfonden föreslås bli utdelningsbar. För ak-
tierna räknas ut ett kvotvärde som motsvarar 
det bokföringsmässiga motvärdet i den gäl-
lande finska lagen. Ägaruppgifternas offent-
lighet är fortfarande relativt omfattande, då 
förslaget innebär att fortfarande endast inne-
hav på färre än 500 aktier i avstämningsbolag 
inte är offentliga. Förslaget syftar till att på 
olika sätt underlätta för aktieägarna att delta i 
bolagsstämman. I enlighet med kommitténs 
förslag blir det också i Sverige tillåtet med 
separata optionsrätter samt kapitalandelslån. 
Bestämmelserna om utbetalning baseras på 
begreppet värdeöverföring. Koncernbegräns-
ningen när det gäller utbetalning av medel 
föreslås bli slopad. Delning av bolag blir 
möjlig också enligt det svenska systemet. 
Avsikten är att lagen skall träda i kraft den 1 
januari 2006.  

Propositionen är synnerligen heltäckande 
och detaljerad, med sina ca 800 paragrafer. I 
propositionen anses det att även om det är 
skäl att beakta små bolags behov måste detta 
ske på något annat sätt än genom färre re-
gleringar. Ett sätt är att öka antalet dispositi-

va bestämmelser. Förslaget innebär dessutom 
att privata bolag i viss mån slipper onödiga 
förpliktelser.  

 
 

Norge 

Norges lagstiftning om aktiebolag reforme-
rades på 1990-talet. Efter en lagberedning 
som inleddes år 1989 överlämnades år 1994 
en proposition med förslag till en ny aktiebo-
lagslag (Ot prp nr 36 (1993—1994)). Stor-
tinget förkastade emellertid propositionen 
närmast av den anledningen att den inte i till-
räcklig utsträckning beaktade små företags 
behov. Efter att propositionen förkastats gavs 
först en lag genom vilken de bestämmelser 
sattes i kraft som avtalet om Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet förutsatte (lov nr. 
80/1995) och senare helt nya lagar om priva-
ta aktiebolag (aksjeselskap, lov nr. 44/1997) 
och om publika aktiebolag (almennaksjesels-
kap, lov nr. 45/1997). Lagarna trädde i kraft 
den 1 januari 1999. 

Norges lagar om privata och publika aktie-
bolag är i stor utsträckning överensstämman-
de med varandra såväl till omfattningen som 
till skrivsättet. Bolagen skiljer sig från var-
andra i fråga om minimikapitalet 
(100 000 norska kronor – 1 000 000 norska 
kronor). Endast publika aktiebolags aktier 
kan vara föremål för offentlig handel och ett 
publikt aktiebolag måste ansluta sina aktier 
till ett avstämningssystem. Dessutom skiljer 
sig lagarna från varandra i fråga om vissa en-
skilda bestämmelser. Som exempel kan näm-
nas att i ett privat aktiebolag med färre än 20 
aktieägare kan stämmobesluten fattas utan 
någon egentlig stämmokallelse. 

Bestämmelserna om privata aktiebolag är 
över huvud taget avsedda att tillämpas på bo-
lag med ett fåtal aktieägare medan bestäm-
melserna om publika aktiebolag är avsedda 
att tillämpas på bolag med ett stort antal ak-
tieägare. Det är emellertid möjligt att göra ett 
privat bolags aktier fritt omsättningsbara me-
dan ett publikt aktiebolags aktier kan förenas 
med omsättningsbegränsningar. 

Lagarna är baserade på den aktiebolagslag 
som blev resultatet av den samnordiska lag-
beredningen år 1975, även om de till sin sys-
tematik och redaktionella utformning skiljer 
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sig från tidigare lagar.  
 

Danmark 

I Danmark genomfördes redan på 1970-
talet en indelning i aktiebolag (aksjeselskab) 
och bolag med begränsat ansvar (anparts-
selskab). Danmarks bolagslagstiftning refor-
merades från och med 1970-talet utifrån tre 
huvudteman: EU-anpassning, förebyggande 
av ekonomisk brottslighet samt avreglering. 
Avregleringstemat behandlas i betänkandena 
Forenkling og fremtidstilpasning af selskabs-
lovene, 1229:1992 och Forenkling af an-
partsselskabsloven, 1251:1993. 

En viktig bolagsrättslig reform i Danmark 
var 1996 års avreglering som gällde bolag 
med begränsat ansvar och var baserad på det 
nämnda betänkandet 1251:1993 (Lov nr. 
378 af 22. maj 1996). Lagtexten skrevs om 
och förkortades till färre än etthundra para-
grafer. Avsikten var att aktieägarna skulle 
reglera sina inbördes förhållanden i bolags-
ordningen och genom olika avtalsarrange-
mang. Regleringarna minskades över huvud 
taget kraftigt, speciellt i fråga om förvalt-
ningen. Reformen har kritiserats i Danmark 
eftersom den lämnar en hel del viktiga bo-
lagsrättsliga frågor helt öppna. Praktiska pro-
blem har lösts med hjälp av aktiebolagslagen, 
som huvudsakligen stämmer överens med 
den lag som tillkom som ett resultat av den 
samnordiska lagberedningen. 

De senaste ändringarna i aktiebolagslagen 
har gällt framförallt införandet av ny teknik 
(lov nr. 303 af 30. april 2003). Lagen tillåter 
bl.a. att bolagsstämmor genomförs helt elek-
troniskt. Dessutom föreskrivs om användning 
av ny teknik för kommunikationen mellan 
bolaget och aktieägarna.  

 
Storbritannien 

I Storbritannien inleddes år 1998 en total-
revidering av aktiebolagslagen, Companies 
Act. Syftet med reformen är att främja före-
tagsamheten och förbättra konkurrenskraften, 
att modernisera balansen mellan bolagets in-
tressentgrupper samt att skapa en enkel och 
lättfattlig lag. Hittills har den nya lagens in-
nehåll och redaktionella utformning bedömts 
framför allt på det principiella planet. 

Den för bedömning av revideringsbehoven 
tillsatta styrgruppen Company Law Review 
Steering Group anser att det med hjälp av bo-
lagsrätten är möjligt att främja företagsamhe-
ten, den ekonomiska tillväxten och den inter-
nationella konkurrenskraften samt att skapa 
en gynnsam investeringsmiljö (Modern 
Company Law For a Competitive Economy, 
Final Report, 2001). Genom bolagsrätten är 
det också möjligt att främja ett effektivt re-
sursutnyttjande, såväl i fråga om ekonomiska 
tillgångar som arbetskraft. Steering Group 
anser att bolagsrätten i dessa avseenden kan 
ha också negativa verkningar. Den gällande 
lagen anses i många avseenden vara otidsen-
lig samt bromsa investeringar och företag-
samhet. Lagens invecklade regleringar anses 
försvåra för hederliga aktörer och ge oheder-
liga chansen att utnyttja kryphål. Syftet med 
reformen är att åstadkomma en lag som utgör 
ett effektivt stöd för företag som är verk-
samma i en ansvarskännande miljö. Ett vik-
tigt syfte är också att förbättra de små aktie-
bolagens ställning. 

Av förslagen som är avsedda att förbättra 
små bolags ställning kan nämnas förslaget att 
befria dem från skyldigheten att hålla årliga 
bolagsstämmor och från skyldigheten att utse 
en s.k. company secretary, förslaget som ger 
bolagen alternativa sätt att lösa tvister samt 
förslaget som innebär en minskning av redo-
visningsförpliktelserna, t.ex. slopande av re-
visionstvånget för bolag vilkas omsättning 
understiger den gräns som EU fastställt, dvs. 
4,8 miljoner pund. Vidare föreslås enklare 
bestämmelser om kapitalskydd. 

I fråga om bolag med ett stort antal aktie-
ägare föreslås bl.a. tydligare bestämmelser 
om ledningens uppgifter och ansvarsförhål-
landen, bestämmelser som gör det lättare för 
aktieägarna att väcka initiativ på bolags-
stämman, utökad offentlighet för institutio-
nella investerares beslutsfattande samt tydli-
gare bestämmelser om aktieägares rätt att 
föra talan för bolagets räkning. Vidare före-
slås tydligare bestämmelser om finansiering 
av förvärv av egna aktier. Enligt förslaget bi-
behålls offentligheten när det gäller uppgifter 
om ägarförhållanden, men uppgifterna får 
inte användas t.ex. för direkt marknadsföring. 
Bestämmelserna om företagsarrangemang fö-
reslås bli moderniserade.  
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I fråga om påföljdssystemet uppmärksam-
mas i samband med reformen framför allt be-
stämmelserna om affärstransaktioner mellan 
ett insolvent bolag och dess ledning samt de 
närmast mot ett finländskt näringsförbud sva-
rande bestämmelserna om förbud för vissa 
personer att inneha poster i bolagsledningen. 

Utgående från bedömningen av reformbe-
hoven och regeringens svar, dvs. den s.k. vit-
boken (Modernising Company Law, juli 
2002) har den konkreta beredningen av den 
nya lagen inletts. Ett lagutkast väntas bli klart 
i en nära framtid. Vitboken innehåller ett an-
tal förslag till nya lagbestämmelser.  

 
1.4. Bedömning av nuläget 

1.4.1. Allmänt 

Justitieministeriet publicerade sommaren 
2000 promemorian ”En revision av aktiebo-
lagslagen — målet en konkurrenskraftigare 
bolagsrätt”. I promemorian behandlas för-
ändringar i aktiebolagens verksamhetsmiljö, 
räknas upp bestämmelser som anses proble-
matiska och läggs fram förslag till vilka prin-
ciper som skall iakttas vid revisionen av la-
gen om aktiebolag.  

Flera utlåtandet inhämtades om promemo-
rian. Promemorians situationsbedömning 
godkändes huvudsakligen och en totalrevi-
sion av lagen om aktiebolag förordades ut-
ifrån det som anfördes i promemorian. 

 
1.4.2. Förändringar i verksamhetsmiljön 

I justitieministeriets ovan nämnda prome-
moria beskrivs de ändringar som har skett i 
aktiebolagens verksamhetsmiljö efter att la-
gen om aktiebolag trätt i kraft. 

Världshandeln och investeringsverksamhe-
ten har avreglerats och övergången till en 
gemensam valuta har inverkat på bolagens 
konkurrensförhållanden. Såsom olika utred-
ningar visar har de bolagsrättsliga reglering-
arna betydelse som en konkurrensfaktor mel-
lan bolagen. På olika håll i världen pågår 
projekt som går ut på att reformera aktiebo-
lagsrätten. Ett gemensamt kriterium för pro-
jekten är bolagens och bolagsrättens konkur-
renskraft. 

Finansieringssystemet fungerar i allt högre 

grad på marknadens villkor, vilket innebär att 
finansieringen söks direkt på marknaden, bo-
lagens ägarstruktur spjälks upp, investering-
arna sprids ut och börskurserna får en allt 
större betydelse för bedömningen av de 
publika aktiebolagens verksamhet. Föränd-
ringarna i finansieringssystemet samt interna-
tionaliseringen ökar behovet att söka nya bo-
lagsrättsliga verksamhetsmodeller. Mark-
nadscentreringen påverkar också finansie-
ringen av små bolag och tillväxtbolag samt 
t.ex. ökningen av riskinvesteringar. 

Aktiebolagsformens popularitet har ökat 
också när det gäller små bolag. För dessa är 
de administrativa kostnaderna samt olika ut-
rednings- och osäkerhetsrelaterade kostnader 
relativt sett högre än för stora bolag.  

Det förefaller som om sådana faktorer som 
konkurrensen, finansieringen som i allt större 
utsträckning sker på marknadens villkor, den 
kontinuerliga omstruktureringen av företagen 
samt den omständigheten att företagen i allt 
större utsträckning drivs i form av aktiebolag 
förutsätter framförallt flexibilitet av bolags-
rätten. 

Dessutom har från bolagens synpunkt vik-
tiga regleringar förändrats. Väsentliga för-
ändringar har skett framför allt i bestämmel-
serna om värdepappersmarknaden, dvs. be-
stämmelser som inte över huvud taget existe-
rade då lagen om aktiebolag stiftades. För 
publika aktiebolag gäller för närvarande bl.a. 
omfattande bestämmelser om informations-
skyldigheten. Också redovisningsbestämmel-
serna har förändrats i väsentliga avseenden. I 
synnerhet de internationella redovisnings-
standarderna har en avgörande betydelse 
också för de bolagsrättsliga regleringarna, 
t.ex. när det gäller det egna kapitalet, upp-
komsten av utdelningsbara tillgångar samt 
eventuellt för frågor som gäller aktiernas 
nominella belopp.  

 
1.4.3. Den internationella utvecklingen 

Det förefaller som om de bolagsrättsliga re-
formerna i många länder inriktas på en för-
bättring av de nationella bolagens konkur-
renskraft, vilket leder till att granskningen av 
den bolagsrättsliga regleringen i allt större 
utsträckning sker utifrån bolagets och inte 
endast intressegruppernas synvinkel. Också 
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EU:s expertgrupp utgick från företagsverk-
samheten i sin rapport om bolagsrättens ut-
veckling.  

En annan tydlig utvecklingstrend är att de 
på aktiernas nominella belopp och ett sche-
matiskt borgenärsskydd baserade systemen 
omprövas. Strävanden att slopa systemet med 
nominella belopp framgår av beredningsma-
terialet för Sveriges och Storbritanniens re-
formförslag samt av EU:s expertgrupps rap-
port. EU:s IFRS-förordning stöder denna 
trend. IAS/IFRS-standarderna innebär att det 
kan bli nödvändigt att ta upp poster som hos 
oss för närvarande anses höra till aktiekapita-
let i det främmande kapitalet, vilket innebär 
att det inte finns möjligheter att hålla kvar ett 
system som på det sätt som det nuvarande är 
baserat på aktiernas nominella belopp. Stan-
darderna medför också många andra problem 
för system som är baserade på aktier med 
nominellt belopp. I samband med Storbritan-
niens reform och i EU:s expertgrupps rapport 
betonas behovet att se över borgenärsskydds-
systemet.  

Expertgruppen understryker vikten av att 
det utfärdas direktiv om gränsöverskridande 
företagsverksamhet. Förordningen om euro-
pabolag trädde i kraft år 2004. Förordningen 
möjliggör gränsöverskridande fusion i sam-
band med att ett bolag bildas och bolagets 
hemort flyttas under bolagets verksamhetstid. 
Möjligheterna att enligt EU-bestämmelserna 
flytta ett bolags rättsliga säte till en annan 
stat ställer Finland inför en ny konkurrenssi-
tuation. Också från denna synpunkt är det 
viktigt att aktiebolagsrätten erbjuder bolagen 
tillräckliga verksamhetsmöjligheter. 

 
1.4.4. Enskilda lagrum 

År 1997 undergick lagen om aktiebolag en 
omfattande delrevision. Såväl i regeringens 
proposition (RP 89/1996 rd) som i betänkan-
det av kommissionen för revision av lagen 
om aktiebolag 1990 underströks det faktum 
att en stor del av lagen lämnades utanför re-
formen, trots att det hade varit skäl att ut-
sträcka reformen till hela lagen. I det sam-
manhanget behandlades knappast alls lagens 
påföljdssystem, t.ex. bestämmelserna om 
skadestånd. 

I justitieministeriets promemoria somma-

ren 2000 ingick en uppräkning av de lagrum 
som borde ha omprövats, dvs. procedurbe-
stämmelserna om bolagsstämman, de indis-
positiva bestämmelserna om förvaltningen, 
bestämmelserna om det bundna kapitalets 
beständighet samt om förvärv och inlösen av 
egna aktier, bestämmelserna om minimiak-
tiekapitalet, tvångslikvidation, utdelningsbara 
medel, strukturella arrangemang och på-
följdssystemet.  

Till promemorian fogades också Industrins 
och Arbetsgivarna rf:s samt Centralhandels-
kammarens förteckningar över lagrum som 
konstaterats vara särskilt problematiska. In-
dustrin och Arbetsgivarna rf påtalade t.ex. 
bestämmelserna om bolagsstämman och be-
slutsfattandet, ökning av aktiekapitalet, för-
värv av egna aktier, överlåtelse av förvärvade 
egna aktier, inlösenklausuler, värdeandelssy-
stemet samt delning och fusion. Dessutom 
påtalades överlappningar mellan lagen om 
aktiebolag och värdepappersmarknadslagen 
samt vissa problem med hänvisningarna i la-
gen om aktiebolag. Också i Centralhandels-
kammarens förteckning nämndes flera detal-
jer i lagen om aktiebolag. 

 
2.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

2.1. Målsättning 

I propositionen föreslås att en ny aktiebo-
lagslag stiftas. Målet är en flexibel och kon-
kurrenskraftig lag som i tillräcklig utsträck-
ning skyddar minoritetsaktieägare och bor-
genärer. Lagen skall så väl som möjligt be-
tjäna framför allt små aktiebolag, som utgör 
merparten av alla aktiebolag. För att under-
lätta dessas verksamhet har lagen utformats 
så överskådligt som möjligt, med paragrafru-
briker och mellanrubriker samt genom en 
från läsarens synpunkt konsekventare grup-
pering av bestämmelserna. 

Vid beredningen av propositionen har den 
bedömningen gjorts att det med tanke på fö-
retagsverksamhetens effektivitet och bola-
gens konkurrenskraft är viktigt att utöka bo-
lagens verksamhetsmöjligheter under kon-
trollerade former. Detta har i propositionen 
för det första gjorts genom att vissa begräns-
ningar och formbestämmelser lindrats eller 
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slopats. Flera bestämmelser föreslås skall 
vara dispositiva till sin karaktär. Dessutom 
föreslås att i lagen föreskrivs om förfaranden 
som för närvarande inte över huvud taget är 
reglerade och som sålunda är förenade med 
osäkerhet. Också i övrigt föreslås materiella 
ändringar som gör det möjligt att minska den 
verksamhetsrelaterade osäkerheten och så-
lunda öka de faktiska verksamhetsmöjlighe-
terna. 

Särskild uppmärksamhet har å andra sidan 
ägnats bolagens intressegrupper. Metoderna 
för att öka bolagens verksamhetsmöjligheter 
har valts så att de inte har några väsentliga 
verkningar på intressegruppernas, särskilt 
inte på minoritetsaktieägarnas och borgenä-
rernas ställning. Dessutom föreslås bestäm-
melser som gör det möjligt att trygga dessa 
gruppers ställning. 

Avsikten med förslaget är att lagen skall 
utgöra ett optimalt stöd för hederlig affärs-
verksamhet. Med tanke på missbruk upp-
märksammas i förslaget emellertid möjlighe-
terna till en faktisk effektivisering av rätts-
skyddssystemet.  

 
2.2. De viktigaste förslagen 

2.2.1. Lagens struktur och utformning 

Även om syftet med förslaget är att ge bo-
lagen större handlingsfrihet föreslås inte nå-
gon minskning av regleringen. Det är fören-
ligt med alla bolags men i synnerhet små bo-
lags intressen att centrala bolagsrättsliga frå-
gor regleras i lag. En heltäckande reglering 
innebär att företagen kan slippa onödiga 
kostnader för bolagsrättsliga avtal. Företa-
gens handlingsfrihet ökas huvudsakligen ge-
nom att bestämmelserna i större utsträckning 
görs dispositiva, genom att nya förfaranden 
tillåts och vid behov regleras samt genom 
utmönstring av vissa formelle bestämmelser. 

Lagen har delats in så att bestämmelserna 
om förvaltning, finansiering, utbetalning av 
medel, företagsarrangemang och påföljder 
utgör egna helheter. Avsikten är att på detta 
sätt göra det lättare att fokusera på och göra 
jämförelser mellan alternativa handlingssätt. 

Såväl lagens kapitel som paragraferna har 
grupperats i första hand med tanke på använ-
darnas behov och inte t.ex. alltid med tanke 

på den tidsmässiga ordningsföljden mellan 
förfarandena. Av denna anledning har be-
stämmelserna om bolagets förvaltning, som i 
allmänhet kommer att tillämpas i alla aktie-
bolag, placerats omedelbart efter de allmänna 
bestämmelserna. Först därefter följer be-
stämmelserna om finansiering och utbetal-
ning av medel. I bestämmelserna om förvalt-
ningsorganen har det ansetts ändamålsenligt 
att först beskriva dessas uppgifter och först 
därefter reglera t.ex. hur ledamöterna väljs. 
Bestämmelserna om ledningen har utformats 
så att de som gäller styrelsen, verkställande 
direktören och förvaltningsrådet bildar en 
egen helhet. 

Till kapitlen har fogats mellanrubriker och 
samtliga paragrafer har försetts med para-
grafrubriker. Paragraferna har skrivits så 
kortfattat som möjligt. Hänvisningarna till 
andra paragrafer har i regel gjorts så att de i 
allmänhet också anger vad lagrummet regle-
rar. Hänvisningar med uttrycket ”i tillämpli-
ga delar” har undvikits. Däremot innehåller 
förslaget en hel del informativa hänvisningar 
som uppmärksammar läsaren på vad som fö-
reskrivs i någon annan paragraf. Bestämmel-
serna om bolagsstämma, stämmokallelse, 
kallelsesätt, kallelsetid samt övriga motsva-
rande omständigheter föreslås bli koncentre-
rade till kapitlet om bolagsstämman. I den 
mån som det inte är ändamålsenligt att före-
skriva om någon av dessa omständigheter i 
kapitlet om bolagsstämman, föreslås att i ka-
pitlet tas in en hänvisning till det lagrum där 
saken regleras. 

 
2.2.2. Allmänna principer  

I lagens första kapitel föreskrivs om de 
centrala principerna för aktiebolages verk-
samhet. Då dessa nämns i början av lagen 
kan läsaren bilda sig en uppfattning om de 
principer som lagen baseras på och vilka 
rättsliga intressen lagen skall skydda. På så 
sätt blir det lättare att förstå syftet med och 
innehållet i de följande detaljerade paragra-
ferna.  

Metoden att lägga fram de centrala princi-
perna i början av lagen understryker också 
dessas betydelse som rättsprinciper. I och 
med att bolagsrätten blir allt mera komplice-
rad och bolagen får utökade verksamhets-
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möjligheter är det viktigt att fokusera på des-
sa principer som gör det möjligt att i sista 
hand lösa problematiska situationer. De be-
stämmelser som gäller syftet med bolagets 
verksamhet, likställigheten mellan aktieägar-
na samt ledningens omsorgsplikt har en stör-
re materiell betydelse. Bestämmelserna om 
det egna kapitalets beständighet och om ma-
joritetsprincipen är i första hand informativa 
till sin karaktär.  

Syftet med bolagets verksamhet är enligt 
förslaget fortfarande att bereda vinst åt aktie-
ägarna. Såsom konstateras i den detaljerade 
motiveringen står bolagets utveckling på 
långsikt inte i strid med detta syfte. Den 
omständigheten att aktieägarna får sin av-
kastning i sista hand innebär att också borge-
närernas intressen blir beaktade. 

Avsikten är att fästa större avseende vid 
likställighetsprincipens betydelse på så sätt 
att den gällande lagens likställighetsbestäm-
melser slås ihop och tas in i början av lagen. 
Likställighetsprincipen innebär att bolagets 
medel skall betalas ut i enlighet med aktiein-
nehaven och bolagsordningen och att de inte 
på olika sätt överförs till majoriteten av ak-
tieägarna.  

Ledningens omsorgsplikt innebär att den 
skall handla omsorgsfullt men också att den 
är skyldig att främja bolagets och inte t.ex. 
endast vissa centrala ägargruppers intressen. 
Denna skyldighet skyddar minoritetsaktie-
ägarna och borgenärerna och är viktig t.ex. 
med tanke på bedömningen av ledningens 
skadeståndsansvar. Principen framgår inte di-
rekt av den gällande lagen men den anses 
vara vedertagen. 

 
2.2.3. Bolagsbildning 

Utgångspunkten för de föreslagna bestäm-
melserna om bildande av aktiebolag är att 
bolagets aktieägare är kända i det skede då 
bolagsbildningen inleds. Det är sålunda fråga 
om s.k. simultanbildning. Utgångspunkten 
för den gällande lagen är successivbildning, 
vilket innebär att stiftarna inte antas vara de-
samma som aktieägarna och att aktieägarna 
sammankommer för att besluta om bolags-
bildningen på den konstituerande stämman. I 
praktiken bildas emellertid bolag inte på det-
ta sätt. Om det finns behov av att samla ett 

stort antal aktieägare i det inledande skedet 
av företagsverksamheten kan detta ske ge-
nom en aktieemission efter att bolaget bil-
dats. Också i Sverige föreslås förfarandet 
med successiv bolagsbildning bli utmönstrat.  

Eftersom samtliga aktieägare är kända vid 
tidpunkten för bolagsbildningen föreslås att 
den gällande lagens bestämmelser om en se-
parat stiftelseurkund och om den konstitue-
rande stämmans protokoll slopas. Enligt för-
slaget skall aktieägarna upprätta ett skriftligt 
avtal om bolagsbildning och några särskilda 
bestämmelser om vilka som bildar bolaget 
behövs inte eftersom bolagsledningen väljs 
omedelbart genom undertecknandet av avta-
let. 

På avtalet om bolagsbildning och avtals-
villkoren skall enligt förslaget i större ut-
sträckning än för närvarande tillämpas av-
talsrättsliga principer. Detta är möjligt efter-
som de aktieägare som deltar i bolagsbild-
ningen är kända och eftersom de alla under-
tecknar avtalet. Avtalsvillkoren kan ändras 
endast med ett enhälligt beslut, om inte något 
annat följer av avtalet om bolagsbildning. 

Bestämmelserna om apportegendom före-
slås bli förenklade. I förslaget föreslås inga 
särskilda bestämmelser om en oberoende 
sakkunnigs yttrande, utan en godkänd revisor 
skall yttra sig om apportegendomen i sam-
band med att aktierna betalas. Yttrandet skall 
enligt förslaget baseras på en apportutredning 
som tas in i avtalet om bolagsbildning. Änd-
ringen påverkar inte utomståendes ställning 
men den gör det möjligt att lätta på de admi-
nistrativa krav som ställs på bolagen. För-
summelse av formaliteterna kring apport-
egendom skulle inte heller längre leda till 
ogiltighet, utan tills skyldighet att t.ex. vid en 
skadeståndsrättegång visa att apportegendo-
men är rätt värderad. Motsvarande ändringar 
föreslås i bestämmelserna om aktieemission. 

Enligt förslaget kan bolagsordningen vara 
helt kortfattat. I bolagsordningen behöver 
endast föreskrivas om bolagets firma, hemort 
och verksamhetsområde. I lagen föreslås pre-
sumtionsbestämmelser om andra omständig-
heter som enligt den gällande lagen skall re-
gleras i bolagsordningen. Dessa skall tilläm-
pas i det fall att något annat inte föreskrivs i 
bolagsordningen. Liksom enligt den gällande 
lagen får i bolagsordningen också tas in mera 
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omfattande bestämmelser om bolagets ange-
lägenheter.  

Motsvarande bestämmelser som i den gäl-
lande lagen föreslås om aktiekapitalets mi-
nimibelopp. 

De viktigaste skillnaderna jämfört med ar-
betsgruppens betänkande. Arbetsgruppen för 
revision av lagen om aktiebolag föreslog att 
det inte skulle vara obligatoriskt för ett bolag 
att ha en särskild bolagsordning, men såsom 
ovan framgår har detta förslag inte förverkli-
gats. Lagförslagets relation till kapitaldirek-
tivet har förtydligats genom bestämmelsen 
att en godkänd revisor alltid skall ge ett sär-
skilt yttrande om apportegendom. I yttranden 
kan emellertid generellt hänvisas till en tidi-
gare apportutredning. Bestämmelserna om 
apportegendom har justerats också så att för-
summelse av formaliteterna kring apport-
egendom inte leder till ogiltighet utan, såsom 
ovan framgår, till skyldighet att visa apport-
egendomens rätta värde. 

 
2.2.4. Aktieägandets offentlighet 

Med avvikelse från betänkandet av arbets-
gruppen för revision av lagen om aktiebolag 
lagförslagets bestämmelser om aktieägandets 
offentlighet motsvarar den gällande lagen. 

 
2.2.5. Förvaltning 

De föreslagna bestämmelserna om förvalt-
ningsorganen innehåller ytterst få enskilda 
bestämmelser som i någon större utsträck-
ning avviker från den gällande lagen. De tal-
rika justeringar som gjorts i bestämmelserna 
kan emellertid i enskilda situationer få en 
stor betydelse. De största ändringarna sam-
manhänger med framställningssättet. 

Förslaget innehåller bestämmelser om i 
vilka ärenden och på vilket sätt behörighet 
kan överföras mellan bolagsstämman, styrel-
sen och verkställande direktören. Utgångs-
punkten är den att gällande rätt skrivs in i la-
gen. Ärenden som hör till styrelsens allmän-
na behörighet kan i princip överföras till bo-
lagsstämman och styrelsen kan överta avgö-
randet av ett ärende som hör till verkställan-
de direktörens allmänna behörighet. Överfö-
ringen påverkar inte företrädandet av bolaget, 
som bestäms enligt sedvanliga principer. 

Däremot har överföringen betydelse för ska-
deståndsansvaret, eftersom utgångspunkten 
är den att ansvaret för ett överfört beslut 
överförs till beslutsfattaren. Styrelsen kan å 
andra sidan bli skadeståndsansvarig för ett 
beslut som bolagsstämman har fattat, av den 
orsaken att den har verkställt beslutet. Om 
styrelsen försöker överföra ett ärende som 
inte omfattas av dess allmänna behörighet till 
bolagsstämman, begränsar överföringen 
emellertid inte styrelsens ansvar. 

Förslaget om överföring av behörighet 
gäller inte förvaltningsrådet. Till förvalt-
ningsrådet kan inte överföras ärenden på ett 
sätt som har betydelse för överförarens an-
svar och förvaltningsrådet kan på motsvaran-
de sätt inte överföra ärenden till något annat 
organ för avgörande. 

 
Bolagsstämman 

I förslagets 5 kap. om bolagsstämman före-
skrivs i stor utsträckning om samma omstän-
digheter som i den gällande lagens 9 kap. 
Utgångspunkten har varit den att det nuva-
rande stämmoförfarandet fungerar relativ väl, 
även om viss kritik har framförts mot det fak-
tum att det egentliga röstningsförfarandet, i 
synnerhet röstningsordningen, inte har regle-
rats. Förslaget beaktar också den omständig-
heten att bestämmelserna om mötesförfaran-
det i allmänhet är relativt knapphändiga inom 
associationsrätten. Det finns inte heller någon 
sådan vedertagen praxis som kunde skrivas 
in i lagen. 

I fråga om bolagsstämman föreslås inte 
längre några bestämmelser om jäv för aktie-
ägares ombud. Förslaget innebär att färre 
ärenden skall avgöras av den ordinarie bo-
lagsstämman. Enligt förslaget behöver inte 
något beslut längre fattas om ledningens an-
svarsfrihet. Sådana beslut har i praktiken inte 
begränsat bolagets rätt att väcka talan, efter-
som bolagsstämman inte har fått så mycket 
information om ledningens verksamhet att 
beslutet skulle ha någon rättsligt bindande 
verkan. Bestämmelsen om platsen för stäm-
man föreslås bli så ändrad att stämman enligt 
en bestämmelse i bolagsordningen kan hållas 
utanför Finland. 

Bestämmelserna om stämmokallelse, om 
tiden för utfärdande av kallelse och om fram-
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läggande av handlingar har med några smärre 
undantag koncentrerats till kapitlet om bo-
lagsstämman. I fråga om undantagen ingår i 
kapitlet en tydlig hänvisning till lagrummet 
där det föreskrivs om saken. Avsikten med 
ändringarna är att underlätta ordnandet av 
bolagsstämmor. Den gällande lagen har kriti-
serats för att bestämmelser om bolagsstäm-
man finns på flera ställen lagen, vilket gör 
regleringen svåröverskådlig. Också de for-
mella bestämmelserna om stämmokallelse 
föreslås bli förenklade. T.ex. beslut om för-
värv eller inlösen av egna aktier förutsätter 
inte att en separat skriftlig kallelse tillställs 
aktieägarna. Skyldigheten att i stämmokallel-
sen uppge ett beslutsförslags huvudsakliga 
innehåll inskränker sig till situationer där det 
är fråga om ändringar i bolagsordningen.  

 
Bolagsledningen 

Bestämmelserna om styrelsen, verkställan-
de direktören och förvaltningsrådet föreslås 
fortfarande ingå i samma kapitel, men som 
separata helheter.  

Förslaget utgår inte liksom den gällande 
lagen från en indelning i stora och små bolag. 
Således föreslås inga särskilda bestämmelser 
om hur stort ett bolag skall vara för att ett 
förvaltningsråd skall kunna väljas eller en 
verkställande direktör måste utses för det. 

I bestämmelserna om styrelsen föreslås 
smärre ändringar. Den situationen att styrel-
sens ordförande inte sammankallar stämman 
t.ex. på grund av sjukdom har lösts så att en 
majoritet av ledamöterna eller verkställande 
direktören i ett sådant fall kan utfärda kallel-
sen. 

Bestämmelserna om förvaltningsrådets be-
hörighet föreslås bli så ändrade att valet av 
verkställande direktör inte längre får delege-
ras till förvaltningsrådet. Utgångspunkten är 
den att styrelsen väljs av bolagsstämman el-
ler av förvaltningsrådet om så uttryckligen 
föreskrivs i bolagsordningen, medan styrel-
sen utser verkställande direktören. Den val-
rätt som förvaltningsrådet har enligt den gäl-
lande lagen har inneburit problematiska kon-
flikter i fråga om makt- och ansvarförhållan-
dena. 

De viktigaste skillnaderna jämfört med ar-
betsgruppens betänkande. Förslaget skiljer 

sig så till vida från betänkandet av arbets-
gruppen för revision av lagen om aktiebolag 
att förvaltningsrådet enligt förslaget har rätt 
att utse styrelseledamöterna om så föreskrivs 
i bolagsordningen. I arbetsgruppens betän-
kande föreslås att förvaltningsrådet inte över 
huvud taget skall ha rätt att utse styrelsele-
damöter. 

 
2.2.6. Aktier utan nominellt värde 

Nuläget och den internationella utveck-
lingen. Aktier har av tradition haft ett i bo-
lagsordningen angivet nominellt värde. Detta 
har haft samband med det s.k. underkursför-
budet, vilket innebär att aktierna bör ha emit-
terats mot ett vederlag som motsvarar minst 
det nominella beloppet. En mot det nominel-
la beloppet svarande del av vederlaget har 
tagits upp i aktiekapitalet och aktien har an-
setts representera den andel av aktiekapitalet 
som det nominella beloppet anger. Den andel 
av vederlaget som eventuellt överstiger det 
nominella beloppet, dvs. den s.k. överkursen, 
har avsatts till en särskild överkursfond (tidi-
gare reservfond), som i likhet med aktiekapi-
talet utgör bundet eget kapital. 

Efter den ändring av lagen om aktiebolag 
som genomfördes år 1998 (824/1998) har det 
inte längre varit nödvändigt att i bolagsord-
ningen ange aktiernas nominella belopp. Om 
något nominellt belopp inte har bestämts i 
bolagsordningen skall för aktien emellertid 
räknas ut det bokföringsmässiga motvärdet 
(parivärdet) som fås genom att aktiekapitalet 
divideras med antalet aktier. Härvid tillämpas 
till största del samma eller motsvarande be-
stämmelser som på det egentliga nominella 
beloppet, bl.a. underkursförbudet samt be-
stämmelsen om avsättning till överkursfon-
den.  

Inom den internationella aktiebolagsrätten 
har trenden redan länge varit att slopa syste-
met med nominella belopp. I USA blev det i 
flera delstater redan i början av 1900-talet 
tillåtet att ge ut aktier utan nominellt belopp, 
trots att man av skattetekniska skäl ända till 
våra dagar har använt också aktier med no-
minellt belopp. För aktier utan nominellt be-
lopp gäller i USA inte något underkursförbud 
och för dem räknas heller inte ut något bok-
föringsmässigt parivärde. Situationen är i 
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stort sett densamma i Kanada. Ett europeiskt 
land där aktier utan nominellt belopp redan 
länge varit i bruk är Belgien. I Belgien räk-
nas för aktierna ut ett bokföringsmässigt pa-
rivärde som emellertid kan variera t.ex. emis-
sionsvis. Också i Luxemburg används aktier 
utan nominellt belopp. 

I Sverige föreslog Aktiebolagskommittén i 
sitt slutbetänkande (SOU 2001:1) en full-
ständig övergång till ett system med aktier 
utan nominellt belopp. Systemet skulle inte 
ha något underkursförbud och i lagen skulle 
inte heller föreskrivas om bokföringsmässigt 
parivärde. I Storbritannien har en övergång 
till ett system med aktier utan nominellt be-
lopp planerats sedan den första hälften av 
1900-talet. Frågan var uppe till behandling 
senast i samband med det ovan nämnda pro-
jektet för en totalrevision av aktiebolagsla-
gen. Målet är att gå över till ett system som 
är genuint baserat på aktier utan nominellt 
belopp. Systemet skall inte heller omfatta 
något underkursförbud och aktierna skall inte 
ha något bokföringsmässigt parivärde. Under 
den fortsatta beredningen av dessa reformer i 
såväl Sverige som Storbritannien har det 
emellertid ansetts att det inte är möjligt att gå 
så långt, eftersom kapitaldirektivet förutsätter 
att aktierna i ett publikt aktiebolag har an-
tingen ett nominellt belopp eller ett bokfö-
ringsmässigt parivärde.  

Också i andra länder har man utrett möjlig-
heterna att införa ett system som bygger på 
aktier utan nominellt belopp. T.ex. i Tysk-
land har man genomfört en reform som del-
vis bygger på aktier utan nominellt belopp 
och som till sina huvudprinciper motsvarar 
Finlands gällande rätt. 

Ändringsbehov. Det nominella beloppet 
anger inte på något sätt en akties verkliga 
värde eller någon annan relevant ekonomisk 
storhet och inte heller de rättigheter som ak-
tien medför i bolaget. Det nominella beloppet 
och dess koppling till aktiekapitalet kompli-
cerar däremot i onödan bestämmelserna om 
de aktierelaterade rättigheterna och bolagets 
egna kapitalposter samt kringskär bolagens 
verksamhetsmöjligheter. Det nominella be-
loppet förorsakar i praktiken också oklarheter 
när det gäller aktiens värde. Systemet som 
bygger på nominella belopp är dessutom 
problematiskt när det gäller IAS/IFRS-stan-

darderna eftersom dessa innebär att det kan 
blir nödvändigt att i balansräkningen ta upp 
bl.a. vissa aktier med inlösenvillkor som 
främmande kapital och inte som eget kapital. 
Ett nominellt belopp eller parivärde är inte 
heller nödvändigt för individualiseringen av 
en aktie.  

Det nominella beloppets och parivärdets 
rättsliga betydelse från bolagets intresse-
gruppers synpunkt inskränker sig närmast till 
det ovan nämnda underkursförbudet. Under-
kursförbudet garanterar emellertid inte lik-
ställigheten mellan aktieägarna vid en emis-
sion, eftersom det nominella beloppet i prak-
tiken aldrig motsvarar aktiens verkliga värde. 
Underkursförbudet utgör å andra sidan ett 
onödigt hinder för emission av aktier till ett 
lägre pris än det nominella beloppet, också 
då detta vore förenligt med bolagets intresse 
och med ett jämlikt bemötande av aktieägar-
na. Skyldigheten att också annars i aktiekapi-
talet ta upp en åtminstone mot det nominella 
beloppet svarande del av vederlaget, trots att 
detta inte vore nödvändigt med tanke på lik-
ställigheten mellan aktieägarna, begränsar 
grundlöst bolagets möjligheter att bestämma 
om sin kapitalstruktur.  

Underkursförbudet är inte motiverat heller 
från borgenärsskyddets synpunkt, eftersom 
vederlag som tillfaller bolaget förbättrar bor-
genärernas ställning oberoende av vederla-
gets storlek och eftersom borgenärernas 
ställning inte försämras ens om aktierelatera-
de rättigheter ges utan vederlag. Det är en 
annan sak att det kapital som tillfaller bolaget 
samt kapitalets varaktighet skall motsvara 
den bild som givits borgenärerna om dessa 
omständigheter. 

Förslagets huvudsakliga innehåll. Enligt 
förslaget har aktierna inget nominellt belopp 
om man inte vill ange ett sådant i bolagsord-
ningen. Aktierna föreslås inte heller, såsom 
för närvarande, ha ett mot ett nominellt be-
lopp svarande bokföringsmässigt motvärde. 
Med bokföringsmässigt motvärde avses i för-
slaget det belopp som tas upp i aktiekapitalet 
för en aktie i samband med att bolaget bildas 
och nya aktier ges ut. Beloppet kan enligt 
förslaget vara olika stort för olika aktier. Det 
bokföringsmässiga motvärdet anger inte på 
något sätt de rättigheter som aktierna medför 
och det har sålunda ingen betydelse t.ex. med 
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avseende på aktier av samma eller olika slag.  
Detta innebär att de aktierelaterade rättig-

heterna och aktiekapitalet separeras från var-
andra och att en aktie inte ens symboliskt re-
presenterar en andel av aktiekapitalet. Aktie-
kapitalet kan t.ex. ökas utan emission och ak-
tier kan emitteras utan ökning av aktiekapita-
let. Motsvarande grundläggande lösningar 
tillämpas i bestämmelserna om förvärv och 
inlösen av egna aktier samt minskning av ak-
tiekapitalet: inlösen eller förvärv av aktier 
och minskning av aktiekapitalet är inte för-
knippade med varandra. 

När det gäller bestämmelserna om emission 
av aktier innebär förslaget framförallt att un-
derkursförbudet inte tillämpas. En vederlags-
fri emission kan genomföras utan fondöver-
förningar och t.ex. en delning av aktier kan 
genomföras så att nya aktier emitteras veder-
lagsfritt. Det behövs inga bestämmelser om 
s.k. blandemission. Systemet med aktier utan 
nominellt belopp innebär också att bestäm-
melserna om att betalningen för aktier skall 
tas upp i det egna kapitalet kan ges en flexib-
lare utformning, så som framgår nedan. Det 
är å andra sidan skäl att observera att försla-
get på motsvarande sätt som för närvarande 
garanterar att det belopp som betalas för ak-
tierna tillfaller bolaget, oberoende av om be-
loppet tas upp i aktiekapitalet eller i det fria 
egna kapitalet. Detta har betydelse såväl när 
det gäller ett jämlikt bemötande av aktie-
ägarna som med tanke på borgenärsskyddet.  

Systemet med aktier utan nominellt belopp 
gör det också möjligt att förenkla bestämmel-
serna om de poster som ingår i aktiebolagets 
eget kapital. Någon separat överkursfond be-
hövs inte och aktiekapitalet utgör enligt för-
slaget den enda posten av det bundna egna 
kapital som investerats i bolaget. 

Enligt förslaget kan det också i fortsätt-
ningen föreskrivas i bolagsordningen att bo-
lagets aktier har ett nominellt belopp. Denna 
bestämmelse har den betydelsen att nya akti-
er inte kan emitteras utan att aktiekapitalet 
ökas i motsvarighet till det nominella belop-
pet. Annars skulle reformförslagen gällande 
kapitalsystemet avse också bolag vilkas bo-
lagsordning innehåller bestämmelser om ett 
nominellt belopp. T.ex. den andel av betal-
ningen för en aktie som överstiger det nomi-
nella beloppet, dvs. överkursen, kunde så 

som anförs nedan tas upp i det fria egna kapi-
talet. Aktiekapitalet kunde å andra sidan till 
åtskillnad från vad som nu är fallet på olika 
sätt bli större än aktiens nominella belopp 
multiplicerat med antalet aktier, t.ex. om 
teckningspriset vid en emission mot vederlag 
till den del som överstiger det nominella be-
loppet tas upp i aktiekapitalet eller aktier 
ogiltigförklaras utan att aktiekapitalet samti-
digt minskas. Skillnaden motsvarar det be-
lopp som enligt den gällande lagen skall av-
sättas till överkursfonden.  

Förhållande till EU:s direktiv. Kapitaldi-
rektivet avser dels att skydda aktieägarna och 
dels borgenärerna. Också ett system med ak-
tier utan nominellt belopp uppfyller direkti-
vets krav, även om utgångspunkten för direk-
tivets bestämmelser är att bolagets aktier kan 
ha ett nominellt belopp. I avsaknad av ett 
nominellt belopp har aktierna ett bokfö-
ringsmässigt parivärde.  

I kapitaldirektivets artikel 8 föreskrivs om 
underkursförbudet. Detta innebär att aktier 
inte får ges mot vederlag som understiger det 
nominella beloppet eller det bokföringsmäs-
siga parivärdet. Såsom framgår av direktivets 
beredningsmaterial och t.ex. av förslaget till 
ändring av kapitaldirektivet (KOM (2004) 
730 slutlig, s. 3) betyder detta inte att vid se-
nare emissioner inte kan tillämpas ett lägre 
nominellt belopp eller bokföringsmässigt pa-
rivärde än vid en tidigare emission. Artikeln 
betyder sålunda i grunden att det belopp som 
tas upp i aktiekapitalet verkligen skall mot-
svara minst det belopp som i samband med 
bolagsbildningen eller annars när aktier ges 
mot vederlag anmäls för att tas upp i aktieka-
pitalet. Detta belopp kan kallas nominellt be-
lopp eller bokföringsmässigt parivärde (mot-
värde). I kapitaldirektivet föreslås sålunda 
inget underkursförbud i den bemärkelse som 
avses i den gällande lagen om aktiebolag. 
Lagförslaget stämmer överens med direkti-
vet. 

De viktigaste skillnaderna jämfört med ar-
betsgruppens betänkande. Förslagets över-
ensstämmelse med kapitaldirektivet har för-
tydligats genom en uttrycklig bestämmelse 
om aktiernas bokföringsmässiga motvärde. 
Som detta betraktas det belopp per aktie som 
har tagits upp i aktiekapitalet och som kan 
vara olika stort för olika aktier. Förtydligan-
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det innebär ingen ändring i sak jämfört med 
de förslag som arbetsgruppen för revision av 
lagen om aktiebolag har lagt fram om ett sy-
stem som genuint bygger på aktier utan no-
minellt belopp. 

Till åtskillnad från betänkandet av arbets-
gruppen för revision av lagen om aktiebolag 
föreslås varken i lagen om införande av ak-
tiebolagslagen och eller i propositionen i öv-
rigt bestämmelser enligt vilka slopandet av 
systemet med aktier med nominella belopp 
direkt skulle följa av lagen. Bolagen kan lik-
som för närvarande om de så önskar slopa de 
nominella beloppen genom att i sin bolags-
ordning stryka bestämmelserna om dessa. 

 
2.2.7. Finansiering 

Investering i en fond som hänförs till det fria 
egna kapitalet 

Enligt förslagets presumtionsbestämmelse 
skall teckningspriset för en ny aktie i sin hel-
het tas upp i aktiekapitalet. Teckningspriset 
kan emellertid helt eller delvis tas upp i det 
fria egna kapitalet. Enligt förslaget skall pos-
terna i bolagets eget kapital bl.a. i detta syfte 
utökas med en fond för inbetalt fritt eget ka-
pital. I bestämmelserna om utbetalning av 
medel jämställs en minskning av fonden i 
procedurhänseende med vinstutdelning. Bo-
lagsstämman skall emellertid enligt förslaget 
fatta ett från vinstutdelningen separat beslut, 
om en fond som hänförs till det fria egna ka-
pitalet minskas. Bolagets aktiekapital skall 
dessutom alltid uppgå till minst det i lagen 
angivna beloppet. 

Utgångspunkten för den gällande lagen om 
aktiebolag är att det belopp som skall betalas 
för aktierna tas upp i aktiekapitalet, medan 
den del som överstiger det nominella belop-
pet eller det bokföringsmässiga motvärdet 
skall avsättas till överkursfonden. Denna ut-
gör i likhet med aktiekapitalet en post i det 
bundna egna kapitalet. I den gällande lagens 
6 kap. 5 § 1 mom. föreskrivs emellertid ut-
tryckligen om ett förfarande som innebär att 
aktiekapitalet samtidigt nedsätts och ökas. 
Detta innebär att borgenärsskyddsförfarandet 
inte behöver iakttas. De medel som investe-
rats i bolaget vid en emission övergår genom 
förfarandet de facto till bolagets fria egna 

kapital, till kontot för vinstmedel. I gällande 
rätt har det också ansetts att vederlagsfria in-
vesteringar i fritt eget kapital är tillåtna.  

Förslaget innebär inte en ändring av princi-
pen att i aktiebolagets fria egna kapital kan 
göras investeringar mot eller utan vederlag. 
En investering i fritt eget kapital är enligt 
förslaget en aning lättare att göra än för när-
varande, i synnerhet i samband med en emis-
sion, eftersom det inte är nödvändigt att sam-
tidigt besluta om minskning av aktiekapitalet 
med det belopp som man vill ta upp i det fria 
kapitalet. Lättnaden är visserligen liten efter-
som förfarandet inte heller för närvarande är 
förenat med något borgenärsskyddsförfaran-
de. En sådan investering i fritt eget kapital 
som avses i förslaget är visserligen betydligt 
mera transparent än för närvarande eftersom 
den avsätts till en separat fond, vilket innebär 
att vinstmedlen och det investerade kapitalet 
hålls isär. För närvarande är situationen den 
att saldot på kontot för vinstmedel inte gör 
det möjligt att dra några slutsatser om hur 
vinstbringande bolaget är. De föreslagna be-
stämmelserna är tydligare också från be-
skattningssynpunkt eftersom det blir lättare 
att hålla isär vinstutdelning och kapitalåter-
bäringar.  

Förslaget har också en stor betydelse för 
bolagens strukturarrangemang. T.ex. i sam-
band med en fusion blir det bolagsrättsligt 
möjligt att förfara på ett sådant sätt att en ök-
ning av det egna kapitalet, motsvarande de 
vederlagsaktier som överlämnats av det över-
tagande bolaget, sker helt i form av fritt eget 
kapital, närmast i fonden för inbetalt fritt eget 
kapital. Detta betyder i praktiken att det över-
låtande bolagets hela egna kapital, också dess 
bundna egna kapital, kan ombildas till fritt 
eget kapital i det övertagande bolaget. Efter-
som borgenärsskyddsförfarandet tillämpas i 
samband med fusionen blir ändringen möjlig 
från bolagsrättslig synpunkt. Detta motsvarar 
förfarandet att ett belopp som vid ett s.k. ak-
tiebyte svarar mot hela teckningspriset för 
aktierna kan avsättas till fonden för inbetalt 
fritt eget kapital. En sådan behandling av 
eget kapital i samband med företagsarrange-
mang kan också anses vara vederbörlig från 
bokföringssynpunkt eftersom t.ex. det över-
låtande bolagets eget kapital inte tas upp som 
vinstmedel utan som investerat kapital. 
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Det bör å andra sidan observeras att frågan 
om det belopp som enligt förslaget betalas 
för aktierna skall tillfalla bolaget bedöms på 
samma sätt oberoende av om beloppet tas 
upp i aktiekapitalet eller i det fria egna kapi-
talet. Från bolagets och dess borgenärers 
synpunkt är det ingen större skillnad om det 
är i aktiekapitalet eller i det fria egna kapita-
let som man eventuellt tar upp medel som 
bolaget inte har. 

Förslaget stämmer i stort sett överens med 
det som Sveriges Aktiebolagskommitté 
(SOU 2001:1) föreslår. Av det underkursför-
bud som omfattats under den fortsatta bered-
ningen av den svenska aktiebolagslagen föl-
jer emellertid att endast en överkurs kan ut-
göra fritt eget kapital i Sverige. I förslaget 
ingår ingen motsvarande begränsning.  

 
Andra centrala förslag 

Enligt förslaget tillåts vederlagsfria riktade 
emissioner i undantagsfall. Detta anges i för-
slaget på så sätt att det skall finnas från bola-
gets synpunkt synnerligen vägande ekono-
miska skäl för en riktad vederlagsfri emis-
sion. Emissionen skall också i det fall att den 
är vederlagsfri vara förenlig med samtliga 
aktieägares intresse, åtminstone på lång sikt. 
Sådana synnerligen vägande ekonomiska 
skäl som avses ovan kan vara t.ex. för perso-
nalen avsedda motivationsprogram i form av 
aktiepremier eller ett behov att vid samman-
slagning mellan olika aktieslag betala ersätt-
ning till dem som innehar aktier av ett värde-
fullare slag. I förslaget understryks emellertid 
betydelsen av det vederlag som betalas för 
aktien vid bedömningen av en riktad emis-
sions godtagbarhet.  

Bolaget kan också tilldela sig själv aktier 
utan betalning. Förvärv och inlösen av egna 
aktier kommer sålunda inte längre i praktiken 
att vara de enda sätten för bolaget att bli in-
nehavare till färdigt registrerade aktier som 
kan överlåtas t.ex. i samband med företags-
köp. 

Förslaget innebär också en förenkling av 
procedurerna vid riktad emission och betal-
ning av aktier med apportegendom. Bl.a. 
lindras kraven på särskilda sakkunnigyttran-
den och likaså vissa krav som gäller beslut 
med kvalificerad majoritet. Också procedur-

bestämmelserna för bemyndigande av styrel-
sen lindras. Bestämmelserna om registeran-
mälan förenklas och ges en flexiblare ut-
formning. Syftet är att slopa procedurbe-
stämmelser som har visat sig ha en endast 
formell betydelse och som inte väsentligt kan 
anses förbättra aktieägarnas eller borgenärer-
nas rättsskydd. 

Bestämmelserna om kapitallån föreslås i 
stort sett bli oförändrade, även om påföljder-
na för den händelse att bolagets eget kapital 
minskar lindras så som framgår nedan. Detta 
beror bl.a. på den vedertagna ställning som 
kapitallån har som finansiella instrument. 

De viktigaste skillnaderna jämfört med ar-
betsgruppens betänkande. Bestämmelserna 
om betalning av aktier med apportegendom 
har justerats på motsvarande sätt som ovan 
konstateras i fråga om bolagsbildning. Regi-
streringsförfarandena i samband med emis-
sion av options- och andra särskilda rättighe-
ter har justerats så att de så långt som möjligt 
stämmer överens med bestämmelserna om 
emission.  

 
2.2.8. Utbetalning av medel och utdel-

ningsbara medel 

Nuläge. Enligt den gällande lagen består 
det fria egna kapitalet av vinstmedel och i 
undantagsfall av tillgångar som fåtts veder-
lagsfritt. Till det fria egna kapitalet kan också 
överföras medel från det bundna egna kapita-
let, efter borgenärsskyddsförfarandet. Såsom 
ovan framgår kan medel dessutom investeras 
i det fria egna kapitalet genom ökning av ak-
tiekapitalet och genom samtidig minskning 
av detta utan borgenärsskyddsförfarande. 

Utbetalning av medel bedöms på basis av 
den för den föregående räkenskapsperioden 
fastställda balansräkningen. I litteraturen och 
i rättspraxis har det emellertid ansetts att bo-
lagets styrelse i samband med en utbetalning 
av medel dessutom skall bedöma om bolaget 
fortfarande har utdelningsbara medel. Vidare 
har det ansetts att bolagsledningen i enlighet 
med sin omsorgsplikt skall försäkra sig om 
att bolaget fortfarande är solvent också efter 
utbetalningen av medel.  

Ändringsbehov och förslagets innehåll. Ut-
gångspunkten för den gällande lagen om ak-
tiebolag är att det fria egna kapital som ba-
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lansräkningen utvisar med vissa undantag 
kan delas ut till aktieägarna som vinst. Lagen 
uppställer inga andra förutsättningar för 
vinstutdelning. Enligt gällande rätt innebär 
ledningens omsorgsplikt emellertid att den är 
skyldig att försäkra sig om att bolaget är sol-
vent efter utbetalningen. 

Införandet av IAS/IFRS-standarderna i Fin-
land innebär att de finländska aktiebolagens 
balansräkningar i större utsträckning än tidi-
gare kommer att innehålla icke-realiserade 
uppskrivningar. Huvudsyftet med standar-
derna är inte att fastställa bolagets utdel-
ningsbara vinst utan att ge en fullständigare 
bild av dess ekonomiska situation. Den eko-
nomiska verksamheten blir mera komplice-
rad och detta gäller också värderingen av de 
förmögenhetsposter som ska tas upp i balans-
räkningen. T.ex. i samband med företagsköp 
kan värderingen av balansposterna påverkas 
dels av det förvärvade företagets affärsvärde 
och dels av köptes förväntade synergi- och 
skaleffekter. Det pris som kan fås för egen-
domen om den realiseras på marknaden har 
å andra sidan betydelse från borgenärernas 
synpunkt. Egendomens balansvärde, som ba-
seras på egendomens värde för bolaget självt, 
ger sålunda inte nödvändigtvis en rättvisande 
bild. 

I betänkandet av arbetsgruppen för revision 
av lagen om aktiebolag (s. 59—61) beskrivs 
utvecklingen av de nordiska, de kontinental-
europeiska och de angloamerikanska länder-
nas aktiebolagslagar och bl.a. betydelsen av 
bolagets solvens när det gäller ländernas be-
stämmelser om utbetalning av medel. En in-
ternationell jämförelse visar att solvensbe-
dömningen i flera länder spelar en central 
roll när det gäller bestämmelserna om utbe-
talning av medel. Dessutom förefaller det 
som om den internationella utvecklingen 
klart går i en sådan riktning att ett traditio-
nellt och schematiskt borgenärsskyddssystem 
som är baserat på aktiekapitalets s.k. buf-
ferteffekt ifrågasätts, samtidigt som vikten av 
att bolaget är solvent efter en utbetalning un-
derstryks. 

Med stöd av det som anförs ovan föreslås 
att som en tilläggsförutsättning för vinstut-
delning och annan utbetalning av medel upp-
ställs att det när betalningsbeslutet fattades 
varken var eller borde ha varit känt att bola-

get var insolvent eller att utbetalningen skulle 
leda till insolvens. Syftet med förslaget är att 
säkerställa att bolaget bibehåller sina verk-
samhetsförutsättningar och att sålunda effek-
tivera borgenärsskyddet.  

Dessutom föreslås ett slopande av den på 
koncernbalansräkningen baserade formella 
utbetalningsbegränsningen, som är ett fin-
ländskt särdrag. Förslaget innebär emellertid 
liksom den gällande lagen en skyldighet att 
upprätta koncernbokslut när moderbolaget 
skall betala ut medel. Vidare föreslås enligt 
internationella förebilder att vinst får utbeta-
las för en oavslutad räkenskapsperiod på ba-
sis av ett fastställt bokslut. I bolagsordningen 
kan tas in från lagen avvikande bestämmelser 
om minoritetsaktieägares rätt till vinstutdel-
ning. En förutsättning för begränsning av 
minoritetsutdelning jämfört med vad lagen 
föreskriver är emellertid att samtliga aktie-
ägare samtycker till detta.  

I förslaget har utöver de bestämmelser i 
kapitaldirektivet och redovisningsdirektiven 
som refereras i betänkandet av arbetsgruppen 
för revision av lagen om aktiebolag (s. 62—
62) beaktats att redovisningsdirektivets arti-
kel 33.2 c förbjuder utbetalning av icke-
realiserade uppskrivningar som har avsatts 
till uppskrivningsfonden. Av denna anled-
ning föreslås att uppskrivningsfonden skall 
utgöra bundet eget kapital. Till det bundna 
egna kapitalet hänförs enligt förslaget också 
de icke-realiserade uppskrivningar som enligt 
bokföringslagstiftningen har avsatts till en 
separat fond. Sådana fonder är den i 5 kap. 
2 a § i bokföringslagen avsedda fonden för 
verkligt värde samt fonden för verkligt värde 
och omvärderingsfonden, vilka avses i IFRS-
standarderna. 

De viktigaste skillnaderna jämfört med ar-
betsgruppens betänkande. I förslaget precise-
ras bestämmelserna om bolagets solvens som 
en förutsättning för utbetalning av medel. 
Medel får sålunda inte utbetalas om det i 
samband med betalningsbeslutet är eller bor-
de vara känt att bolaget är insolvent eller att 
utbetalningen leder till insolvens, medan ut-
betalning enligt arbetsgruppens betänkande 
inte får ske om den skulle leda till att bolaget 
hotas av insolvens. I förslaget har dessutom 
bortlämnats den oklara bestämmelsen enligt 
vilken det när moderbolaget betalar ut medel 
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skall bedömas som koncernen hotas av insol-
vens.  

Enligt förslaget utgör uppskrivningsfonden 
fortfarande bundet eget kapital, medan ar-
betsgruppen föreslog att den skulle utgöra 
fritt eget kapital. Ändring beror på den ovan 
nämnda bestämmelsen i redovisningsdirekti-
vet. Också övriga icke-realiserade uppskriv-
ningar som skall avsättas till separata fonder 
skall enligt förslaget hänföras till det bundna 
egna kapitalet. 

Rätten att i bolagsordningen begränsa rät-
ten till minoritetsutdelning har i förslaget 
skärpts så att en förutsättning för att en sådan 
bestämmelse skall kunna tas in i bolagsord-
ningen är att samtliga aktieägare ger sitt sam-
tycke. 

 
Närståendelån 

Enligt 12 kap. 7 § i den gällande lagen om 
aktiebolag begränsas utlåning till personer 
som hör till bolagets närmaste krets på så sätt 
att lån får beviljas endast inom ramen för så-
som vinst utdelningsbara medel och mot be-
tryggande säkerhet. Enligt paragrafens 
6 mom. skall ställande av säkerhet för en i 
paragrafen avsedd persons förpliktelser jäm-
ställas med beviljande av penninglån. 

I paragrafens 2 mom. nämns vissa undan-
tag från utlåningsbegränsningen. Lån kan 
fritt beviljas om gäldenären är staten, en 
kommun eller ett kommunalförbund (1 punk-
ten), om gäldenären är ett aktiebolag som hör 
till samma koncern som bolaget, eller ett ut-
ländskt bolag som kan jämföras med det 
(2 punkten) och om lånet är ett s.k. affärslån 
(3 punkten). Förutom undantaget i fråga om 
utlåning i koncernförhållanden infördes de 
övriga undantagen genom 1981 års ändring 
av lagen om aktiebolag. 

Ett problem när det gäller närståendelån 
har ansetts vara att bestämmelserna om utbe-
talning av medel kan kringgås genom utlå-
ning till aktieägare. Enligt lagens motivering 
kan utlåning till endast vissa aktieägare dess-
utom kränka likställighetsprincipen. Enligt 
motiveringen kan det i samband med utlå-
ning till personer i bolagets ledning vidare 
vara fråga om missbruk av bolagets tillgång-
ar, eftersom låntagarna själv beslutar om ut-
låningen.  

Undantaget från förbudet när det gäller ut-
låning i koncernförhållanden behandlades 
uppenbarligen inte alls i samband med förar-
betena till lagen om aktiebolag. Undantaget i 
fråga om s.k. affärslån motiveras 
(RP 11/1981 rd) bl.a. med konstaterandet att 
det bör vara möjligt att bevilja lån till en gäl-
denär som bedriver affärsverksamhet när ut-
låningen baseras på rationella affärsekono-
miska skäl och lånet används uteslutande för 
gäldenärens näringsverksamhet. 

De gällande detaljerade bestämmelserna 
om närståendelån är så till vida inkonsekven-
ta att de problem som nämns i motiveringar-
na till bestämmelserna kan hänföra sig till 
vilket som helst bolag och till åtgärder inom 
dess närmaste krets. Bestämmelserna har 
eventuellt baserats på beskattningssynpunk-
ter: ett viktigt syfte har varit att förhindra ut-
betalning av bolagets medel i form av lång-
fristiga lån.  

Också undantagen från utlåningsbegräns-
ningarna är inkonsekventa. Det förefaller 
som om det i samband med utlåning i kon-
cernförhållanden förekommer alla de pro-
blem som är förknippade med närståendelån. 
Eftersom en koncern inte enligt bolagslag-
stiftningen behandlas som en ekonomisk hel-
het finns det inte heller några bolagsrättsliga 
motiveringar för särbehandling av utlåning 
inom koncernen. Undantaget i fråga om af-
färslån är oklart till sitt innehåll och urvattnar 
de begränsningar som gäller i fråga om utlå-
ning.  

Det finns också ett antal praktiska problem 
när det gäller bestämmelserna om närståen-
delån. Ett viktigt problem är att ett finländskt 
dotterbolag enligt lagen inte kan låna ut 
pengar till sitt utländska moderbolags ut-
ländska dotterbolag, med andra ord till sitt 
systerbolag. Det har också varit problema-
tiskt att tillämpa bestämmelsen inom en kon-
cern som bildats av ett andelslag. I den dis-
kussion som förts i de nordiska länderna har 
en sådan modell ansetts vara problematisk 
med tanke på EU-rätten där utlåningen inom 
koncernförhållanden begränsas t.ex. till in-
hemska bolag eller ens till nordiska bolag. 
Eventuella undantag för inhemska koncerner 
måste utsträckas åtminstone till bolag inom 
EES-området. 

Till följs av de inkonsekvenser och praktis-
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ka problem som nämns ovan föreslås i lagen 
inga specialbestämmelser om närståendelån. 
Denna lösning får stöd i den jämförelse mel-
lan rättssystemen i utomnordiska länder som 
arbetsgruppen för revision av lagen om ak-
tiebolag refererar i sitt betänkande (s. 63—
64). Det måste å andra sidan understrykas att 
det ytterst sällan är förenligt med ett bolags 
intresse eller med syftet med dess verksam-
het att låna ut betydande penningsummor till 
ägaren eller till medlemmar av ledningen. De 
bestämmelser om en oaktsamhetspresumtion 
som föreslås i skadeståndskapitlet förstärker 
rättsskyddet mot sådana åtgärder. Närståen-
delån kan emellertid tillåtas t.ex. i situationer 
där ett koncernbolag får nytta av en invester-
ing i koncernkassan t.ex. i form av ränteav-
kastning, framtida investering eller någon 
annan sådan fördel.  

 
2.2.9. Egna aktier 

Nuläge och förslagets centrala innehåll. I 
den gällande lagen görs skillnad mellan inlö-
sen av egna aktier som regleras i 6 kap. och 
förvärv av egna aktier som regleras i 7 kap. 
Utgångspunkten är den att inlösen har sam-
band med minskning av aktiekapitalet medan 
förvärv sker med fritt eget kapital. Denna di-
stinktion är emellertid inte undantagslös. En-
ligt den gällande lagen förbjuds ett dotterbo-
lag att förvärva aktier i moderbolaget.  

I propositionen föreslås att bestämmelserna 
om förvärv och inlösen av egna aktier skall 
tas in i samma kapitel. Enligt förslaget defi-
nieras förvärv som ett på frivillighet baserat 
sätt att skaffa aktier i bolaget medan inlösen 
definieras som tvångsbaserat sätt att överföra 
aktier till bolaget. När det gäller dessa be-
grepp saknar det betydelse vilken post av det 
egna kapitalet som används för förvärvet el-
ler inlösen. Om aktiekapitalet minskas ge-
nom förfarandet måste borgenärsskyddsför-
farandet tillämpas. Detta återspeglar den i 
förslaget omfattade lösningen att göra en di-
stinktion mellan å ena sidan aktierelaterade 
rättigheter och å andra sidan förändringar i 
aktiekapitalet. Avsikten med förslaget är 
samtidigt att korrigera vissa inkonsekvenser i 
den gällande lagens begrepp.  

Den gällande lagens förbud för en dotter-
sammanslutning att förvärva aktier i moder-

bolaget är delvis inkonsekvent eftersom mo-
derbolaget själv kan förvärva egna aktier. 
Det för en dottersammanslutning uppställda 
förbudet mot förvärv av aktier har också i 
praktiken kringgåtts så att ett utländskt dot-
terbolag har gjort förvärven. Även om ett så-
dant förfarande skulle strida mot den fin-
ländska aktiebolagslagen är det i praktiken 
synnerligen svårt att ingripa mot det, efter-
som det är oklart vilken lag som skall tilläm-
pas. Dottersammanslutningen har dessutom 
trots förbudet kunnat förvärva aktier i mo-
derbolaget i en sådan situation som avses i 
7 kap. 1 § 2 mom. i lagen om aktiebolag. 

Utifrån den gällande lagen oklar situation 
är den där en dottersammanslutning får aktier 
i moderbolaget som fusionsvederlag. Det har 
föreslagits att bestämmelserna i den gällande 
lagens 7 kap. inte skall gälla denna situation. 
En sådan tolkning kan ifrågasättas åtminsto-
ne i vissa fall.  

Förslaget innebär inget uttryckligt förbud 
för en dottersammanslutning att förvärva ak-
tier i moderbolaget. Det kan emellertid i all-
mänhet inte vara förenligt med syftet med 
dottersammanslutningens verksamhet att för-
värva aktier i moderbolaget. Det är också 
klart att moderbolagets ledning inte med 
framgång kan kringgå bestämmelserna om 
förvärv av egna aktier eller utbetalning av 
medel genom att anlita t.ex. ett dotterbolag 
som mellanhand. 

I propositionen föreslås att de aktier i mo-
derbolaget som har förvärvats av en dotter-
sammanslutning skall beaktas när det beräk-
nas om en förvärvsbegränsning som har upp-
ställts för ett publikt aktiebolag har uppfyllts. 
Enligt förslaget får ett publikt aktiebolag för-
värva högst en tiondel av sina egna aktier.  

Förslagets förhållande till kapitaldirektivet 
behandlas i betänkandet av arbetsgruppen för 
revision av lagen om aktiebolag (s. 65—
67) och i detaljmotiveringen till bestämmel-
serna i fråga.  

 
2.2.10. Företagsarrangemang 

Fusion 

De föreslagna bestämmelserna om fusion 
stämmer huvudsakligen överens med den 
gällande lagen. Fusionsförfarandet föreslås 
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emellertid blir enklare och snabbare genom 
att borgenärsskyddsförfarandet i samband 
med fusionen får inledas redan samma dag 
som fusionsplanen registreras. Enligt den 
gällande lagen kan kallelse på borgenärerna 
utfärdas först efter fusionsbeslutet. Tidigare-
läggningen av borgenärsskyddsförfarandet 
innebär att kallelsetiden för detta kan börja 
löpa samtidigt som för den bolagsstämma 
som beslutar om fusionen. Det blir sålunda 
möjligt att genomföra hela fusionsförfarandet 
på drygt tre månader. 

En nyhet är bestämmelserna om s.k. tre-
partsfusion som innebär att en annan part än 
det övertagande bolaget, i allmänhet dettas 
moderbolag, ger fusionsvederlag till ett över-
låtande bolagets aktieägare. Bestämmelserna 
föreslås blir tillämpade också i samband med 
sådana internationella trepartsfusioner där de 
i fusionen deltagande bolagen är finländska 
och det bolag som ger fusionsvederlag är ut-
ländskt. Den föreslagna lindringen av de 
formella bestämmelserna om teckning av ak-
tier samt slopandet av underkursförbudet kan 
å andra sidan underlätta genomförandet av 
t.ex. sådana trepartsfusioner där endast den 
part som ger fusionsvederlag är ett finländskt 
bolag. 

En omständighet som i praktiken väsentligt 
försvårar fusioner är den gällande lagens 
krav att ett mellanbokslut skall upprättas i det 
fall att den bolagsstämma som beslutar om 
fusionen hålls över sex månader efter att det 
föregående bokslutet har upprättats. Försla-
get innebär att skyldigheten att upprätta ett 
mellanbokslut begränsas i enlighet med fu-
sionsdirektivets minimikrav, dvs. till enbart 
situationer där fusionsplanen har upprättats 
över sex månader efter räkenskapsperiodens 
utgång. 

I lagen föreslås i detta skede inga bestäm-
melser om gränsöverskridande fusioner, ef-
tersom ett EU-direktiv om saken är under be-
redning. 

De i fusionen deltagande bolagen kan un-
der fusionsförfarandet genom olika åtgärder 
påverka beloppet av sitt eget kapital eller sitt 
aktieantal. T.ex. en emission som genomförts 
under fusionsförfarandet kan innebära att by-
tesförhållandet blir ett annat än enligt fu-
sionsplanen. Också en vinstutdelning som 
sker under fusionen, förvärv av egna aktier 

eller en annan utbetalning av medel kan på-
verka bytesförhållandet. En utbetalning kan 
rentav äventyra verkställigheten av fusionen 
om till följd av utbetalningen de tillgångar 
som tillfaller det övertagande bolaget inte 
täcker det belopp som skall tas upp i dess ak-
tiekapital. I förslaget förutsätts därför att i fu-
sionsplanen tas in ett uttryckligt omnämnan-
de om de i fusionen deltagande bolagens rätt 
att besluta om andra arrangemang än sådana 
som hör till den sedvanliga affärsverksamhe-
ten och som påverkar beloppet av deras eget 
kapital eller antalet aktier. Bestämmelsen 
gäller också t.ex. beslut om att sälja en bety-
dande del av bolagets affärsverksamhet. I 
motiveringen till förslagets 1 kap. behandlas 
frågan om tillämpning av principer som mot-
svarar likställighetsprincipen t.ex. på det 
överlåtande bolagets aktieägare.  

 
Delning 

Vissa ändringar föreslås också i bestäm-
melserna om delning. Den från lagteknisk 
synpunkt viktigaste ändringen är att fullstän-
diga bestämmelser om delning tas in i lagen, 
medan den gällande lagen till denna del i stor 
utsträckning hänvisar till bestämmelserna om 
fusion. 

Delningsbestämmelserna förnyas innehålls-
mässigt på motsvarande sätt som bestämmel-
serna om fusion. Förfarandet blir snabbare 
och enklare bl.a. genom tidigareläggning av 
borgenärsskyddsförfarandet.  

I propositionen föreslås att delning genom 
overlåtelse till ett existerande, dvs. tidigare 
bildat bolag tillåts. Det är då i sak fråga om 
en kombination av en delning och en absorp-
tionsfusion. På en sådan delning tillämpas 
emellertid inte ens i det övertagande bolaget 
bestämmelserna om fusion, utan den före-
slagna delningsregleringen innehåller också 
bestämmelser som gäller det övertagande bo-
laget. 

Den föreslagna regleringen tillåter flera ty-
per av delning än för närvarande, vilket inne-
bär att en delning oftare också kan påverka 
aktieägarnas ställning. Aktieägarna i det ur-
sprungliga bolaget kan i praktiken inte i 
samband med en delning genom överlåtelse 
till ett verksamt bolag få samma ägarandel i 
det övertagande bolaget som de hade i det ur-
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sprungliga bolaget. Med tanke på dessa situa-
tioner innehåller förslaget bestämmelser om 
inlösenrätt för aktieägarna samt för inneha-
varna av optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter, på motsvarande sätt som i fråga 
om fusion. Däremot föreslås inte att inlösen-
förfarandet skall tillämpas på en delning ge-
nom överlåtelse till ett nybildat bolag, där ak-
tieägarna i regel får samma ägarandel och 
samma rättigheter i det övertagande bolaget 
som de haft i det ursprungliga bolaget. Andra 
typer av delningar genom överlåtelse till ett 
nybildat bolag förutsätter i allmänhet samtli-
ga aktieägares samtycke. 

 
Ändring av företagsformen 

I den gällande lagen ingår bestämmelser 
om ombildande av ett privat aktiebolag till 
ett publikt och tvärtom. I den nya lagen före-
slås också bestämmelser om ombildande av 
ett aktiebolag till ett andelslag, till ett öppet 
bolag eller ett kommanditbolag samt om fort-
sättande av verksamheten som enskild när-
ingsidkare. En förutsättning för att ett aktie-
bolag skall kunna ombildas till en annan fö-
retagsform är att aktieägarna är eniga samt 
att borgenärsskyddsförfarandet tillämpas. 

Behovet av de föreslagna bestämmelserna 
har framhållits från flera håll, i synnerhet av 
små bolag. Enligt den gällande lagen är det 
möjligt att ombilda ett andelslag eller ett per-
sonbolag till ett aktiebolag, men inte tvärtom.   

Den skattemässiga behandlingen av en änd-
ring av företagsformen bestäms enligt skatte-
lagstiftningen. Beskattningen kan de facto 
begränsa antalet ändringar av företagsfor-
men. 

De viktigaste skillnaderna jämfört med ar-
betsgruppens betänkande. Med avvikelse 
från betänkandet av arbetsgruppen för revi-
sion av lagen om aktiebolag innebär en änd-
ring av företagsformen enligt förslaget inte 
att bolaget upplöses.  

 
 

2.2.11. Upplösning av bolag 

Bestämmelserna om upplösning av ak-
tiebolag förnyades genom lagen 1094/2000. I 
denna proposition föreslås därför inte någon 
omfattande revision av bestämmelserna om 

upplösning. Ändringar föreslås emellertid i 
bestämmelserna om tvångslikvidation till 
följd av sådan minskning av kapitalet som 
avses i den gällande lagens 13 kap. 2 §. Bo-
laget skall enligt den gällande lagen vidta sa-
neringsåtgärder om bolagets eget kapital ut-
gör mindre än hälften av aktiekapitalet. En 
försummelse av denna skyldighet har fram-
förallt i tidigare rättspraxis inneburit att bo-
lagsledningen ställts inför ett skadeståndsan-
svar som i det närmaste varit lika strängt som 
ett direkt ansvar för bolagets skulder. På se-
nare tid har rättspraxis åter närmat sig de all-
männa skadeståndsprinciperna. 

Den gällande lagens bestämmelser om 
tvångslikvidation avviker från den allmänna 
insolvensrättliga linjen, eftersom skyldighe-
ten att försätta ett bolag i likvidation baseras 
på en schematisk bedömning av bolagets 
ställning enligt balansräkningen och inte på 
insolvens. De gällande bestämmelserna har i 
praktiken inte motsvarat de behov som ställts 
på dem. Bestämmelserna är baserade på pre-
sumtionen att aktiekapitalet fungerar som en 
effektiv buffert som skyddar borgenärernas 
fordringar. I praktiken har bolag som försatts 
i likvidation på grund av kapitalbrist i regel 
också försatts i konkurs där borgenärernas 
skiftesandelar blivit obefintliga. Bestämmel-
serna har också i vissa fall åsidosatts genom 
avtal mellan borgenärerna och bolaget. Ska-
deståndspåföljderna för brott mot bestäm-
melserna har emellertid varit stränga från bo-
lagsledningens synpunkt.  

Internationellt sett är det sällsynt med be-
stämmelser om tvångslikvidation. Av EU-
länderna har Sverige samt i viss mån Frank-
rike motsvarande bestämmelser. Enligt kapi-
taldirektivets artikel 17 skall vid betydande 
förlust av det tecknade kapitalet bolags-
stämman sammankallas för att ta ställning till 
de åtgärder som situationen ger anledning 
till. I direktivet förutsätts inte att några sär-
skilda obligatoriska åtgärder vidtas. 

Bestämmelserna om tvångslikvidation fö-
reslås bli ersatta med en tvåstegsreglering. 
Enligt förslaget skall en bolagsstämma för 
det första hållas om över hälften av aktieka-
pitalet har gått förlorat, men inga tvingade 
åtgärdsalternativ föreslås. Om bolagets hela 
aktiekapital har gått förlorat skall bolaget 
omedelbart göra en registeranmälan om det-
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ta. Kapitallån kan i detta skede liksom för 
närvarande användas för att förbättra bola-
gets kapitalsituation. Frågan om eventuell 
skadeståndsskyldighet till följd av försum-
melse av skyldigheterna avgörs enligt all-
männa principer. 

 
 

2.2.12. Påföljdssystemet 

Förslaget innebär att påföljdssystemet skall 
motsvara minoritetsaktieägarnas och borge-
närernas behov. Avsikten är emellertid inte 
att väsentligt påverka den nuvarande balan-
sen mellan olika intressegrupper. De före-
slagna bestämmelserna innebär i många av-
seenden att allmänna rättsprinciper och den 
juridiska litteraturens ställningstaganden 
skrivs in i lagen. 

De förslag som gäller påföljdssystemet har 
samband med andra ändringar som föreslås i 
lagen. Som motvikt till de lindrigare be-
stämmelserna om vissa åtgärder som vidtas 
av dottersammanslutningar och om närståen-
delån föreslås t.ex. i skadeståndskapitlet be-
stämmelser om en oaktsamhetspresumtion i 
fråga om närståendetransaktioner. Avsikten 
är att den stela och detaljerade regleringen 
som i enskilda fall medfört olägenheter skall 
ersättas med mera allmänt utformade be-
stämmelser. 

 
 

Ogiltighet av beslut 

Bestämmelserna om ogiltighet av beslut 
stämmer i princip överens med den gällande 
lagens bestämmelser om klander av stämmo-
beslut. De föreslagna bestämmelserna inne-
håller emellertid vissa innehållsmässigt bety-
dande nyheter. 

Enligt den gällande lagen skall bolags-
stämmans beslut i allmänhet klandras inom 
tre månader. Om aktieägaren har något god-
tagbart skäl för dröjsmålet och det vore up-
penbart oskäligt för aktieägaren om beslutet 
blev giltigt, kan denne emellertid väcka talan 
inom ett år från beslutet. I syfte att minska 
den osäkerhet som sammanhänger med den-
na möjlighet att väcka tala samt i syfte att 
förtydliga lagen har den sistnämnda bestäm-
melsen, som har tillämpats ytterst sällan, inte 

tagits med i förslaget.  
Gränsdragningen mellan ett klanderbart be-

slut och en nullitet föreslås delvis bli precise-
rad. Enligt den gällande lagen är bl.a. sådana 
beslut nulliteter som har fattats utan att aktie-
ägarna i enlighet med lag eller bolagsord-
ningen har givit sitt samtycke. Härmed avses 
närmast sådana samtyckessituationer som ut-
tryckligen nämns i den gällande lagens 9 kap. 
15 §. Enligt lagens förarbeten är det fråga om 
beslut som strider mot starka minoritetsin-
tressen (RP 27/1977 rd s.70). Å andra sidan 
har det ansetts att enbart ett brott mot den i 
lagen om aktiebolag stadgade s.k. general-
klausulen eller likställighetsprincipen inte 
nödvändigtvis innebär att ett beslut blir en 
nullitet (HD 1990:24). Detta kan emellertid 
inte anses vara godtagbart när det är fråga om 
ett förfarande som klart kränker likställig-
hetsprincipen. Sådana situationer där någon 
har handlat klart illojalt genom att i praktiken 
avsiktligt överföra aktieägarnas gemensam-
ma medel till en eller flera aktieägare, är det 
motiverat att jämställa med sådana beslut 
som nämns ovan och som är nulliteter redan 
enligt den gällande lagen. Av den anledning 
föreslås att lagen kompletteras med en be-
stämmelse om att ett beslut som klart strider 
mot likställighetsprincipen är en nullitet. 

Ett i princip viktigt reformförslag är att i 
lagen föreslås bestämmelser också om klan-
der av styrelsens beslut i sådana fall då bo-
lagsstämman har bemyndigat styrelsen att 
fatta beslut i ett ärende som ankommer på 
bolagsstämman. När bolagsstämmans majori-
tet beslutar om ett sådant bemyndigande är 
det från minoritetsskyddets synpunkt pro-
blematiskt om det beslut som styrelsen har 
fattat med stöd av bemyndigandet inte kan 
klandras. I den juridiska litteraturen och i 
hovrättspraxis har det sålunda förekommit 
ställningstaganden enligt vilka en aktieägare 
redan enligt den gällande lagen har klander-
rätt i en sådan situation, även om den gällan-
de lagen inte innehåller någon uttrycklig be-
stämmelse om saken. Inte heller internatio-
nellt sett är det på något sätt ovanligt att ak-
tieägare har klanderrätt. T.ex. i Norge har ak-
tieägarna rätt att klandra styrelsens beslut. 
Också i Storbritannien och USA kan en ak-
tieägare väcka talan mot ett styrelsebeslut re-
dan med stöd av de allmänna bestämmelser-
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na om talerätt. Rätten att klandra styrelsens 
beslut väger delvis upp förslaget enligt vilka 
bemyndiganden kan ges i flera situationer än 
tidigare och förslaget att också i övrigt göra 
bestämmelserna om bemyndigande flexibla-
re.  

Klanderrätten har å andra sidan ansetts or-
saka osäkerhet och öka möjligheterna till 
missbruk av rättsmedlen. Av dessa orsaker 
har klanderrätten ansetts försvåra t.ex. an-
vändningen av riktade emissioner som styrel-
sen beslutar om för att genomföra företags-
köp. I förslaget har man av dessa orsaker 
stannat för lösningen att klander kan riktas 
endast mot sådana av styrelsen enligt bolags-
stämmans bemyndigande fattade beslut som 
innebär ett accentuerat behov av rättsskydd. 
Som sådana betraktas beslut vilka på grund 
av att de är materiellt felaktiga vore nulliteter 
om de fattats av bolagsstämman. Det är så-
lunda möjligt för en aktieägare att reagera 
mot beslut av detta slag på samma sätt som 
mot ogiltiga beslut som fattats av bolags-
stämman. Däremot gäller ingen allmän klan-
derrätt mot styrelsens beslut. 

De viktigaste skillnaderna jämfört med ar-
betsgruppens betänkande. Såsom ovan an-
förs föreslås i lagen inte med avvikelse från 
betänkandet av arbetsgruppen för revision av 
lagen om aktiebolag någon liknande be-
stämmelse som den nuvarande om att bolags-
stämmans beslut i undantagsfall kan klandras 
inom ett år från att det fattats.  

 
 

Skadestånd 

Också de föreslagna bestämmelserna om 
skadestånd är baserade på samma principer 
som den gällande lagen. De gällande ska-
deståndsbestämmelserna har i regel ansetts 
fungera väl. Avsikten med förslagen är all-
mänt taget varken att skärpa eller lindra be-
stämmelserna om skadeståndsansvar. Avsik-
ten är snarare att rätta till enskilda missför-
hållanden och öka rättssäkerheten genom att i 
lagen ta in bestämmelser om vissa tidigare 
oreglerade frågor. Eftersom skadeståndsbe-
stämmelserna är viktiga för rättsskyddet be-
handlas i det följande emellertid de ändrings-
förslag som gäller skadestånd utförligare än 
övriga rättsmedel.  

I syfte att förtydliga rättsläget föreslås för 
det första att i lagen tas in bestämmelser om 
en oaktsamhetspresumtion gällande ledning-
en i sådana fall då en skada har orsakats ge-
nom överträdelse av aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. Förhållandet mellan led-
ningen och bolaget kan beskrivas som en 
ombudsrelation. Inom avtalsrätten anses det 
av hävd att den som brutit ett avtal och vill 
slippa skadeståndsansvar måste visa att han 
eller hon inte handlat oaktsamt. I fråga om 
aktiebolagsrätten är det motiverat att dra pa-
ralleller med aktiebolagslagens detaljerade 
bestämmelser om ledningens ombudsställ-
ning samt med överträdelse av bolagsord-
ningens bestämmelser. Oaktsamhetspresum-
tionen stämmer i många avseenden överens 
med vad som i den juridiska litteraturen re-
dan har anförts om den gällande aktiebolags-
rätten. Enligt förslaget är det emellertid en-
dast fråga om en presumtion. Ledningen har 
enligt förslaget möjlighet att visa att den inte 
gjort sig skyldig till oaktsamhet, medan det i 
den juridiska litteraturen i olika sammanhang 
har framförts att en överträdelse av aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen redan i sig 
innebär oaktsamhet. 

I lagen föreslås bestämmelser om oaktsam-
hetspresumtionen också för sådana fall där 
ledningens eller en aktieägares ansvar gäller 
skada som har orsakats genom en åtgärd av 
en person som står bolaget nära. Bestämmel-
serna innebär en effektivisering av rättsskyd-
det i fråga om s.k. närståendetransaktioner 
och fungerar som en motvikt till lindringen 
av de detaljerade bestämmelserna om närstå-
enderelationer.  

Bestämmelserna om aktieägares ska-
deståndsansvar föreslås bli ändrade på så sätt 
att uppkomsten av ansvar inte såsom för när-
varande förutsätter grov oaktsamhet. I förar-
betena till den gällande lagen (RP 27/1977 rd 
s.111) motiveras kravet på grov oaktsamhet 
bl.a. med att aktieägare inte kan förutsättas 
vara särskilt väl insatta i frågor som gäller 
bolagets verksamhet. Frågan om hur väl en 
aktieägare i ett enskilt fall kan förutsättas var 
insatt i bolagets verksamhet kan och bör 
emellertid alltid beaktas vid bedömningen av 
oaktsamhetsgraden: oaktsamheten och sålun-
da bl.a. skyldigheten att känna till lagens och 
bolagsordningens innehåll bedöms på olika 
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sätt när det gäller t.ex. en koncerns moderbo-
lag och å andra sidan småinvesterare i ett 
börsbolag. I förarbetena till den gällande la-
gen motiveras kravet på grov oaktsamhet 
dessutom med att aktieägarna har rätt att i 
första hand främja sina egna intressen samt 
med att aktieägarna inte är ansvariga för bo-
lagets förbindelser. Sådana motiveringar kan 
inte anses vara tillräckliga när det är fråga 
om skadeståndsansvar för förfarande som 
strider mot lagen eller bolagsordningen. Det 
torde inte heller vara möjligt att anföra några 
andra skäl för att begränsa en aktieägares an-
svar på detta sätt när det är fråga om en skada 
som en aktieägare som aktivt utövar infly-
tande i bolaget har orsakat genom överträdel-
se av lagen eller bolagsordningen. Det nuva-
rande kravet på grov oaktsamhet begränsar 
en aktieägares skadeståndsansvar också i så-
dana situationer där det är klart motiverat att 
aktieägaren påförs skadeståndsansvar, t.ex. 
när det är fråga om ett moderbolag som 
missbrukar sitt inflytande eller om någon an-
nan som utövar bestämmande inflytande. 
Även om förslaget innebär att enbart oakt-
samhet räcker för att en aktieägare skall bli 
skadeståndsansvarig, är det klart att ansvaret 
knappast kan utsträckas t.ex. till en liten ak-
tieägare som deltar i ett börsbolags bolags-
stämma, eftersom denne inte kan förutsättas 
vara särskilt aktiv eller insatt i  bolagets an-
gelägenheter. Avsikten med förslaget är inte 
att skärpa ansvaret när det gäller aktieägare 
av detta slag.  

Också strävandet att i samband med refor-
men förtydliga de administrativa bestämmel-
serna — t.ex. så att bolagsstämman under 
vissa förutsättningar kan fatta beslut i ären-
den som i första hand ankommer på styrelsen 
— talar för att ansvarsbestämmelserna gäl-
lande dem som sköter bolagets angelägenhe-
ter skall utformas så enhetligt som möjligt. 
Enhetliga ansvarsbestämmelser är också ett 
sätt att undvika svåra gränsdragningar, t.ex. 
frågan om huruvida en aktieägare som for-
mellt inte varit styrelseledamot i vissa situa-
tioner de facto skall anses ha utgjort bolagets 
styrelse och frågan om på denne aktieägare 
sålunda skall tillämpas de skadeståndsbe-
stämmelser som gäller för styrelseledamöter. 
Sådana exempel finns bl.a. i nordisk rätts-
praxis (NJA 1997 s. 418). Det är i sakligt 

hänseende inte motiverat att skadeståndsan-
svaret bestämts på olika sätt beroende på om 
en person som utövar inflytande i bolaget är 
t.ex. styrelseledamot eller inte.  

Den enskilde aktieägarens rätt till ersätt-
ning för s.k. indirekt skada, dvs. för skada 
som i första hand åsamkats bolaget, föreslås 
bli slopad. Enligt förslaget kan en aktieägare 
— till åtskillnad från vad som är fallet enligt 
gällande rätt (HD 2000:89) — inte över hu-
vud taget kräva att ersättning för indirekt 
skada skall betalas direkt till honom själv. I 
en sådan situation skall aktieägaren i stället 
på egen bekostnad väcka skadeståndstalan 
för bolagets räkning. Dessutom uppställs i 
lagen relativt stränga förutsättningar för ak-
tieägares rätt att väcka talan. Avsikten med 
förslaget är att förtydliga rättsläget och att 
undvika bl.a. risken för att samma skada er-
sätts flera gånger. En kvalificerad minoritet 
av aktieägarna har enligt förslaget fortsätt-
ningsvis rätt att utan några särskilda förut-
sättningar väcka skadeståndstalan för bola-
gets räkning. 

Tidsfristerna för väckande av skadestånds-
talan enligt den gällande lagen, dvs. tre år för 
personer som hör till ledningen och reviso-
rerna samt två år för aktieägare, har i prakti-
ken visat sig vara alltför korta och kunnat 
leda till slumpmässiga resultat. Från eventu-
ella skadeståndsskyldigas synpunkt har tids-
fristerna inte heller effektivt undanröjt den 
osäkerhet som orsakas av möjligheten att nå-
gon väcker skadeståndstalan, eftersom andra 
käromål än sådana som väcks för bolagets 
räkning — t.ex. käromål som aktieägare och 
borgenärer driver för sin egen räkning — har 
gällt endast den allmänna preskriptionstiden 
som tidigare var tio år. Den förnyade pre-
skriptionslagstiftningen har inte fullständigt 
undanröjt denna osäkerhet eftersom den all-
männa preskriptionstiden, som enligt lagen 
om preskription av skulder (728/2003) är tre 
år, fortfarande kan avbrytas formfritt och 
räknas i fråga om andra än avtalsbaserade 
skadestånd börja först från den tidpunkt då 
den skadelidande fick kännedom om eller 
borde ha känt till skadan samt vem som an-
svarar för skadan. Av denna anledning före-
slås en särskild fem års tidsfrist för väckande 
av talan när det gäller sådana skadestånd som 
avses i aktiebolagslagen. De skäl som ovan 
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anförs i samband med behandlingen av aktie-
ägares oaktsamhet talar för att samma tid för 
väckande av talan skall gälla för aktieägare 
som för övriga ansvarsskyldiga. 

Utgångspunkten för förslaget är att ett visst 
kärnområde av aktiebolagslagens rätts-
skyddssystem utgör i det avseendet tvingan-
de rätt att det inte är möjligt att i bolagsord-
ningen ta in bestämmelser som avviker från 
lagen. Detta gäller också skadeståndsbe-
stämmelserna. Det har emellertid inte ansetts 
motiverat att i förslaget helt utesluta eniga 
aktieägares möjlighet att i bolagsordningen 
begränsa bolagsledningens ansvar gentemot 
bolaget. Utgångspunkten för förslaget är den 
att ansvaret i detta avseende kan jämställas 
med ett avtalsrättsligt skadeståndsansvar, 
vilket innebär att det också bör vara möjligt 
att begränsa ansvaret på samma sätt som 
inom avtalsrätten. I bolagsordningen kan så-
lunda enligt förslaget föreskrivas om be-
gränsning av ledningens ansvar gentemot bo-
laget. Begränsningen skulle emellertid inte 
gälla i sådana fall då bolagsledningen har 
brutit mot tvingande bestämmelser, dvs. mot 
bestämmelser som inte över huvud taget kan 
åsidosättas genom bolagsordningen. Enligt 
principer som är vedertagna inom avtalsrät-
ten gäller begränsningen inte heller om ska-
dan har orsakats uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet. Det är inte möjligt att genom be-
stämmelser i bolagsordningen begränsa ska-
deståndsansvaret i förhållande till andra par-
ter än bolaget. Begränsningen torde i första 
hand få betydelse när det gäller små men ex-
pansiva bolag som vill rekrytera erfarna, ut-
omstående styrelseledamöter.  

De viktigaste skillnaderna jämfört med ar-
betsgruppens betänkande. I syfte att trygga 
aktieägarnas rättsskydd har i förslaget tagits 
in en bestämmelse som i många avseenden 
motsvarar den gällande lagen om en kvalifi-
cerad minoritets rätt att driva skadeståndsta-
lan för bolagets räkning. Denna rätt komplet-
terar den enskilde aktieägarens rätt att väcka 
talan under de särskilda förutsättningar som 
anges i förslaget. Med avvikelse från det för-
slag som lagts fram av arbetsgruppen för re-
vision av lagen om aktiebolag kan dessutom 
en bestämmelse som begränsar ledningens 
ersättningsansvar gentemot bolaget tas in i 
bolagsordningen endast med samtliga aktie-

ägares samtycke.  
 

2.2.13. Ändringar som berör rättsväsendet 
och myndigheterna 

Den föreslagna övergången till en mera 
flexibel reglering ställer större krav på dom-
stolarna. Antalet aktiebolagsrättsliga tviste-
mål är litet i förhållande till det sammanlagda 
antal mål som domstolarna behandlar: i hela 
landet har underrätterna under de senaste 
åren avgjort endast ett hundratal tvistemål 
som gällt tillämpning av lagen om aktiebo-
lag. Om målen inte koncentreras till vissa 
domstolar kan domstolarna sålunda inte ut-
veckla specialkunnande för aktiebolagsrätts-
liga ärenden. Därför föreslås att de aktiebo-
lagsrättsliga tvistemålen koncentreras till åtta 
tingsrätter, dvs. Helsingfors, Kuopio, Lahtis, 
Tammerfors, Uleåborgs, Vasa, Åbo och 
Ålands tingsrätt. Dessa underrätter har valts 
framför allt med tanke på var landets flesta 
företag finns och utgående från andra geogra-
fiska synpunkter. Vidare har avseende fästs 
vid underrätternas storlek: de utvalda under-
rätterna är i huvudregel av den storleksklas-
sen att de har domarresurser som möjliggör 
specialisering på t.ex. aktiebolagsärenden.  

Vidare föreslås att antalet besvärsinstanser 
minskas när det gäller inlösentvister, som i 
första instans avgörs i ett lagstadgat skiljeför-
farande. Aktiebolagslagens bestämmelser om 
skiljeförfarande och likaså bestämmelserna 
om en god man för bevakning av minoritets-
aktieägares intressen utgör en garanti för att 
meningsskiljaktigheter redan i första instans 
avgörs i ett rättvist och opartiskt förfarande. 
Skiljedomstolens avgörande kan överklagas 
genom besvär hos den behöriga tingsrätten. 
Enligt förslaget kan besvärstillstånd över 
tingsrättens förfarande sökas direkt hos högs-
ta domstolen. Med hänsyn till ärendenas ka-
raktär anses det nuvarande fyrastegs rätte-
gångsförfarandet vara onödigt tungrott och 
tidskrävande. Det föreslagna förfarandet på-
minner om ändringssökande enligt fastig-
hetsbildningslagen (554/1995) enligt vilken 
ändring i förrättningsingenjörens beslut söks 
hos den såsom jorddomstol verksamma 
tingsrätten, medan dennas beslut överklagas 
genom att besvärstillstånd söks hos högsta 
domstolen.  
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De viktigaste skillnaderna jämfört med ar-
betsgruppens betänkande. Enligt förslaget 
skall de åtta tingsrätter som nämns ovan ut-
ses till de underrätter som behandlar aktiebo-
lagsärenden. Arbetsguppen för revision av 
lagen om aktiebolag föreslog att sex under-
rätter skulle utses, dvs. tingsrätterna på hov-
rättsorterna.  

Förslaget skiljer sig från arbetsgruppens 
betänkande i fråga om det sätt på vilket det 
lagstadgade skiljeförfarandet föreslås bli 
ordnat. Enligt arbetsgruppens betänkande 
skulle ändring i skiljemännens avgörande ha 
sökts direkt hos hovrätten vars avgörande 
kunde ha överklagats om högsta domstolen 
beviljat besvärstillstånd, medan förslaget in-
nebär att en skiljedom kan överklagas hos 
tingsrätten vars avgörande kan överklagas di-
rekt hos högsta domstolen om denna beviljar 
besvärstillstånd. Den föreslagna bestämmel-
sen anses vara mera motiverad med tanke på 
arbetsfördelningen mellan domstolarna. 

I förslaget har inte tagits in de bestämmel-
ser som arbetsgruppen för revision av lagen 
om aktiebolag föreslagit om överföring av 
vissa i aktiebolagslagen angivna förvalt-
ningsärenden från länsstyrelserna till patent- 
och registerstyrelsen. Enligt förslaget skall 
liksom för närvarande länsstyrelsen besluta 
bl.a. om sammankallande av bolagsstämman 
i vissa situationer och likaså om förordnande 
av särskild granskning.  

 
 

3.  Proposi t ionens verkningar 

3.1. Ekonomiska verkningar 

Samhällsekonomiska verkningar 

Förslaget eftersträvar en kontrollerad ök-
ning av företagens verksamhetsmöjligheter. 
Detta innebär å ena sidan att effektiva bo-
lagsinriktade åtgärder tillåts i större utsträck-
ning än för närvarande. Å andra sidan inne-
bär detta att förslaget inte medför onödiga 
osäkerhetsfaktorer när det gäller minoritets-
aktieägarnas och borgenärernas ställning. 

Utgångspunkterna för reformen och syftet 
med förslagen är en effektivisering av bola-
gens verksamhet, vilket enligt den rådande 
uppfattningen ger ekonomiska effektivitets-

fördelar. En kvantitativ bedömning av effek-
tivitetsfördelarna är inte möjlig, men att det 
blir fråga om sådana fördelar framgår bl.a. av 
de utlåtanden som getts om arbetsgruppens 
betänkande samt om den föregående prome-
morian om revision av lagen om aktiebolag. 

Förslagen har så långt som möjligt upprät-
tats i en sådan form att borgenärernas och 
minoritetsaktieägarnas bolagsrelaterade ris-
ker inte ökar på ett sätt som leder till att 
kostnaderna för företagsfinansieringen stiger.  

Syftet med förslaget är att åstadkomma ett 
konkurrenskraftigare regleringssystem. En 
bättre konkurrenskraft ökar möjligheterna att 
bevara finländska bolag i finländsk ägo och 
gör Finland attraktivare som etableringsland. 
Bolagsetableringar anses ha positiva verk-
ningar från samhällsekonomisk synpunkt. 

 
 

Direkta kostnadseffekter 

Aktiebolagslagen har endast smärre direkta 
ekonomiska konsekvenser för bolagen. För-
slaget går ut på att så långt som möjligt 
minska dessa.  

Förslaget innebär bl.a. att revisorerna inte i 
lika stor utsträckning som tidigare behöver 
ge olika yttranden, vilket i viss mån också 
minskar bolagens kostnader. 

Möjligheten att upprätta en kortfattad bo-
lagsordning minskar kostnaderna för bolags-
bildningen i den mån som det inte finns nå-
got behov att avvika från lagens presum-
tionsbestämmelser eller ta in andra särskilda 
bestämmelser i bolagsordningen. Detta inne-
bär också att registermyndighetens arbets-
mängd kan bli mindre, vilket i sin tur innebär 
att de avgifter som registret uppbär kan sän-
kas. 

Från registermyndighetens synpunkt orsa-
kar reformen engångskostnader bl.a. för änd-
ring av datasystemen. Eftersom patent- och 
registerstyrelsen är ett nettobudgeterat verk 
måste dess kostnader i regel täckas med av-
gifter.  

 
 

3.2. Organisatoriska och personella kon-
sekvenser 

I och med att målen koncentreras till vissa 
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tingsrätter kommer dessas arbetsmängder att 
öka medan de övriga tingsrätternas arbets-
mängder minskar i motsvarande mån. Detta 
kan påverka också tingsrätternas personalbe-
hov. Såsom framgår ovan är det sammanlag-
da antalet aktiebolagsrättsliga mål emellertid 
litet, vilket innebär att det inte blir fråga om 
några större förändringar. Också konsekven-
serna av de ändringar som föreslås när det 
gäller överklagande i inlösenärenden blir 
mycket små på grund av det ringa antalet så-
dana mål.  

 
 

3.3. Konsekvenser för den ekonomiska 
brottsligheten och den grå ekonomin 

Förslaget får inga större konsekvenser när 
det gäller den ekonomiska brottsligheten och 
den grå ekonomin.  

 
 

4.  Beredningen av proposit ionen 

Bedömningspromemoria  

Justitieministeriet publicerade den 7 juli 
2000 promemorian En revision av aktiebo-
lagslagen — målet en konkurrenskraftigare 
bolagsrätt. I promemorian bedöms möjlighe-
terna att utveckla lagen om aktiebolag så att 
den bättre motsvarar de utmaningar som för-
ändringarna i bolagens verksamhetsmiljö in-
nebär. De förändringar i verksamhetsmiljön 
som behandlas i promemorian refereras i av-
snitt 1.4.2. 

I promemorian görs den bedömningen att 
tryggandet av bolagens verksamhetsförut-
sättningar på ett tydligare sätt bör uppställas 
som mål för den bolagsrättsliga regleringen. 
Detta innebär att minoritetsaktieägarna och 
borgenärerna vederbörligen skall skyddas, 
eftersom eventuella problem och kostnader i 
detta avseende i sista hand drabbar bolaget 
självt. Enligt promemorian kan samhällets 
särskilda skyddsintressen bäst tillgodoses ge-
nom speciallagstiftning, t.ex. genom skatte-, 
arbets- och miljölagstiftningen.  

I promemorian anförs att det bästa sättet att 
svara på de krav som förändringar i verk-
samhetsmiljön ställer är att stifta en aktiebo-
lagslag som är flexiblare än den nuvarande. 

Detta kan enligt promemorian uppnås genom 
utvidgning av avtalsfriheten, genom utökning 
av regleringens dispositiva karaktär, genom 
fokusering på aktiebolagsrättens allmänna 
principer samt genom betoning av rättsmed-
lens betydelse i stället för förbud och formel-
la bestämmelser. Den omfattande underlig-
gande regleringen som utvecklats i dispositiv 
riktning anses uppfylla de nuvarande kraven 
på rättssäkerhet och överskådlighet, samti-
digt som den gör det möjligt att avtala om ef-
fektiva bolagsanpassade förfaranden. I pro-
memorian föreslås att som mål för revisionen 
av lagen uppställs att åtgärder som inte krän-
ker någons rätt skall kunna genomföras utan 
att aktiebolagslagen ställer hinder. 

I promemorian uppmärksammas behovet 
att utveckla rättsskyddssystemet särskilt i det 
fall att nya bolagsrättsliga lösningar söks i 
större utsträckning än tidigare samt i det fall 
att tolkningen av lagen i en något större ut-
sträckning än tidigare baseras på allmänna 
bolagsrättsliga principer.  

I promemorian betonas att det finns ett be-
hov att förtydliga lagen framförallt från små 
bolags synpunkt. Eftersom de kostnader som 
orsakas av osäkerhetsrelaterade utredningar 
är relativt sett högre för små bolag än för sto-
ra, är det särskilt viktigt för de små bolagen 
att lagen är tydligt utformad. 

Justitieministeriet sände bedömningspro-
memorian på en omfattande remissomgång. I 
en klar majoritet av utlåtandena, bl.a. i alla 
som gavs av företrädare för näringslivet, un-
derstöddes det i promemorian framförda för-
slaget om en totalrevision av lagen om aktie-
bolag samt ansågs att de föreslagna princi-
perna och målsättningarna var värda att un-
derstödas. I utlåtandena framfördes en hel del 
synpunkter på detaljer samt föreslogs närma-
re granskning av vissa bestämmelser.  

 
 

Arbetsgruppen för revision av lagen om ak-
tiebolag 

Efter den positiva responsen på bedöm-
ningspromemorian tillsatte justitieministeriet 
en arbetsgrupp för beredning av en ny lag-
stiftning om aktiebolag. Arbetsgruppen skul-
le utgå från de synpunkter som framförts i 
bedömningspromemorian. Dessutom tillsat-
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tes för arbetsgruppen en uppföljningsgrupp 
med bred sakkunskap. Denna följde upp ar-
betsgruppens arbete och kunde sålunda be-
döma arbetsgruppens förslag i den takt som 
arbetet framskred. Arbetsgruppen för revi-
sion av lagen om aktiebolag gav sitt betän-
kande den 6 maj 2003. 

Arbetsgruppens betänkande sändes för ut-
låtande till 59 myndigheter, vetenskapliga 
samfund, arbetsmarknadsorganisationer, or-
ganisationer som representerar industri och 
handel, banker, försäkringsbolag, företagare, 
aktiesparare samt advokater. Av dessa gav 
51 utlåtanden och dessutom inkom några ut-
låtanden från andra håll. I merparten av utlå-
tandena understöddes totalrevisionen av la-
gen om aktiebolag utgående från arbetsgrup-
pens betänkande. Man ansåg att arbetsgrup-
pens förslag var lyckat framför allt i fråga om 
flexibiliteten och den språkliga tydligheten. 
Flexibiliteten ansågs å andra sidan ge sär-
skild anledning att värna om lagstiftningens 
förutsägbarhet samt om rättssäkerheten. I ut-
låtandena framfördes ett stort antal anmärk-
ningar och ställningstaganden i fråga om de-
taljer i lagförslaget. Utlåtandena har publice-
rats i sammandrag (Oikeusministeriö, lausun-
toja ja selvityksiä 2003:39).  

 
 
 

Den fortsatta beredningen 

Förslaget har beretts vid justitieministeriet 
utgående från betänkandet av arbetsgruppen 
för revision av lagen om aktiebolag samt de 
utlåtanden och den övriga respons som fåtts 
om betänkandet. Den 28 januari 2004 ordna-
des en diskussion om den fortsatta bered-
ningen, med bl.a. företrädare för den grupp 
som följt upp arbetsgruppens arbete. Ett ut-
kast till en ny aktiebolagslag och till detalj-
motivering publicerades på justitieministeri-
ets webbsidor den 8 december 2004. Ett nytt 
diskussionsmöte hölls med anledning därav 
den 17 januari 2005. Ett utkast till en lag om 
införande av aktiebolagslagen publicerades 
på justitieministeriets webbsidor den 4 febru-
ari 2005.  

 

5.  Andra omständigheter som in-
verkat  på proposi t ionen 

5.1. Samband med andra propositioner 

De föreslagna bestämmelserna om revision, 
i synnerhet lagens 7 kap., men också över 
huvud taget bestämmelserna om inbetalning 
av kapital har samband med utvecklingen av 
revisionslagen. Detsamma gäller utbetalning 
av medel. Enligt den gällande revisionslagen 
skall en revisor yttra sig om förslag till 
vinstutdelning, men det har föreslagits att 
denna yttrande slopas. Handels- och indu-
striministeriet har för avsikt att i en nära 
framtid ge en proposition med förslag till 
ändring av revisionslagen. Den propositionen 
kommer eventuellt att påverka aktiebolagsla-
gens hänvisningar till revisionslagen. Om re-
visionslagen ändras antingen så att revisions-
tvånget upphör eller så att skyldigheten att 
anlita en godkänd revisor utvidgas, måste 
motsvarande materiella ändringar göras i ak-
tiebolagslagen. 

Dessutom bereds vid finansministeriet en 
ändring av bestämmelserna om offentligt kö-
peanbud i värdepappersmarknadslagens 
6 kap., så att de stämmer överens med direk-
tivet 2004/25/EG om uppköpserbjudanden. 
En proposition om saken avlåts sannolikt 
hösten 2005. Bestämmelserna i värdepap-
persmarknadslagens 6 kap. sammanhänger så 
som framgår nedan med de bestämmelser om 
inlösen av minoritetsaktier som föreslås i ak-
tiebolagslagens 18 kap. Vid behandlingen av 
förslagen är det därför skäl att samordna vär-
depappersmarknadslagen och aktiebolagsla-
gen i detta avseende.  

 
5.2. Internationella förpliktelser 

Ovan behandlas frågan om lagförslagets 
förhållande till EU:s bolagsrättsliga direktiv 
och förordningar samt till de internationella 
redovisningsstandarderna. Förslaget är så ut-
format att det uppfyller de krav som EU:s bo-
lagsrättsliga regelverk ställer och det utgör 
inget hinder för tillämpning av internationel-
la redovisningsstandarder. 
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

1.1. Aktiebolagslag 

DEL 1. Allmänna principer, bolags-
bildning och aktier 

1 kap. De centrala principerna för ak-
tiebolags verksamhet samt till-
lämpning av lagen 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om de 
centrala principerna för ett aktiebolags verk-
samhet. Dessutom föreslås i kapitlet be-
stämmelser om tillämpning av lagen på pri-
vata och publika aktiebolag samt på aktiebo-
lag som det föreskrivs i andra lagar, såsom 
affärsbanker. I kapitlet föreslås också be-
stämmelser om tillämpning av lagen i inter-
nationella privaträttsliga sammanhang.  

Liksom i aktiebolagslagen över huvud ta-
get regleras i detta kapitel aktieägarnas, bor-
genärernas och bolagsledningens ställning 
och inbördes förhållanden. Med de centrala 
principerna för ett aktiebolags verksamhet 
avses här de principer som är viktigast med 
avseende på bolagsrättsligt relevanta rätts-
förhållanden. Andra från samhällets syn-
punkt viktiga yttre villkor som gäller före-
tagsverksamhet ingår i speciallagstiftning, 
t.ex. i skatte-, miljö- och arbetslagstiftningen. 
Företagens samhälleliga ansvar förverkligas 
dels genom speciallagstiftning och dels ge-
nom förmedling av den allmänna opinionen. 
Den allmänna opinionen är från företags-
verksamhetens synpunkt ett viktigt och 
ibland t.o.m. avgörande yttre villkor.  

Genom att de centrala principerna för verk-
samheten skrivs in i lagen och bestämmel-
serna om dem sammanställs i lagens första 
kapitel, betonas betydelsen av dessa principer 
inom aktiebolagsrätten och gör det också lät-
tare att förstå lagen som en helhet. Dessutom 
underlättas bedömningen av de enskilda lag-
rummens innehåll och betydelse, eftersom 
lagens detaljerade bestämmelser huvudsakli-
gen avser tillämpning av de i detta kapitel 

beskrivna principerna i konkreta situationer. 
Framförallt i fråga om små aktiebolags verk-
samhet har det ansetts nödvändigt att i början 
av lagen redogöra för de principer som de 
följande bestämmelserna baseras på.  

De centrala principernas styrande effekt på 
tolkningen av lagen kan anses vara desto 
starkare ju svagare lagens detaljerade be-
stämmelser normerar ett visst rättsligt pro-
blem. Principerna har sålunda en stor effekt 
på styrningen av tolkningen då det sker såda-
na förändringar i bolagens verksamhetsmiljö 
att de detaljerade bestämmelserna inte längre 
entydigt styr aktieägarnas eller bolagsled-
ningens åtgärder. Utgångspunkten är emel-
lertid den att lagens detaljerade bestämmelser 
skall tillämpas i första hand. Å andra sidan 
kan ett beslut som från formell synpunkt 
uppfyller lagens krav strida mot likställig-
hetsprincipen och sålunda vara ogiltigt.  

De centrala principerna måste bedömas 
som en helhet i förhållande till varandra och i 
förhållande till lagens detaljerade bestäm-
melser. En sådan allmän princip som t.ex. ak-
tiernas fria överlåtbarhet kan begränsas på 
det sätt som lagen tillåter. Aktieägarnas av-
talsfrihet påverkar dessutom bedömningen av 
enskilda situationer.  

Bestämmelserna om de centrala principer-
na för verksamheten har också direkta rätts-
verkningar. T.ex. den i 5 § föreslagna be-
stämmelsen om verksamhetens syfte kan ha 
betydelse för en bedömning av giltigheten av 
bolagets rättshandlingar och av bolagsled-
ningens skadeståndsansvar. Likställighets-
principen, som framgår av kapitlets 7 §, har 
en stor betydelse när det gäller minoritets-
rättsliga skyddet inom bolagsrätten. Den 
omständigheten att ett beslut eller en annan 
åtgärd strider mot likställighetsprincipen kan 
givetvis åberopas i en domstol. Detta gäller 
också ledningens förpliktelser enligt kapitlets 
8 §.  

De föreslagna bestämmelserna motsvarar 
huvudsakligen gällande rätt.  

1 §. Tillämpning. I denna paragraf föreslås 
en bestämmelse om lagens tillämpningsom-
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råde. Enligt paragrafens 1 mom. tillämpas la-
gen på alla aktiebolag som är registrerade en-
ligt finsk lag, om inte annat föreskrivs. Den-
na lag begränsar närmast tillämpningen av 
vissa bestämmelser till antingen privata eller 
publika aktiebolag. I andra lagar kan tillämp-
ningen av aktiebolagslagen begränsas också i 
andra avseenden. Aktiebolagslagen tillämpas 
på vissa typer av aktiebolag, t.ex. på affärs-
banker, endast den mån som inte annat före-
skrivs i speciallagar. T.ex. i lagen om advo-
kater (496/1958) föreskrivs på ett från 2 § 
avvikande sätt om aktieägares ansvar. Efter-
som tillämpningen av aktiebolagslagen i an-
nan lagstiftning kan begränsas på i princip 
vilket sätt som helst, hänvisas nedan inte till 
denna möjlighet. Däremot nämns i lagtexten 
i allmänhet att det någon annanstans i denna 
lag finns bestämmelser som avviker från en 
viss bestämmelse.  

I momentets första mening föreskrivs ock-
så om tillämpning av aktiebolagslagen i in-
ternationella privaträttsliga sammanhang. Ett 
aktiebolag är med avseende på tillämpningen 
av denna lag finländskt då det har registrerats 
i enlighet med finsk lag. Enligt  bestämmel-
sen är registreringen det avgörande interna-
tionellt privaträttsliga kriteriet. När det gäller 
lagvalet fästs inget avseende vid sådana om-
ständigheter som orten där bolagets ledning 
verkar eller bolagets huvudsakliga verksam-
hetsort.  

Lagen tillämpas på både privata och publi-
ka aktiebolag. Bolagets status som privat el-
ler publikt framgår av bolagsordningen, 
framförallt av bolagets firma. I firmalagen 
(128/1979) föreskrivs om firma. Aktiebo-
lagslagens bestämmelser gäller båda former-
na av aktiebolag, om inte något annat fram-
går av lagrummet.  

Av paragrafens 2 mom. framgår den vikti-
gaste skillnaden mellan ett privat och ett 
publikt aktiebolag. På motsvarande sätt som 
enligt 1 kap. 2 § 1 mom. i den gällande lagen 
föreskrivs att endast ett publikt aktiebolags 
värdepapper får tas upp till sådan offentlig 
handel som avses i värdepappersmarknadsla-
gens 1 kap. 3 §. Den gällande lagens 1 kap. 
2 § 3 mom. om erbjudande av ett privat ak-
tiebolags värdepapper till allmänheten före-
slås bli överfört till värdepappersmarknads-
lagen.  

2 §. Status som juridisk person och aktie-
ägares begränsade ansvar. I paragrafens 
1 mom. föreslås en bestämmelse om ett ak-
tiebolags status som juridisk person. Begrep-
pet innefattar dels rättskapacitet varmed av-
ses att bolaget kan ha rättigheter och skyl-
digheter, dels rättslig handlingsförmåga var-
med avses bolagets förmåga att själv be-
stämma om sina rättigheter och skyldigheter.  

Ett aktiebolag är en från sina aktieägare fri-
stående juridisk person och dess förmögenhet 
är åtskild från aktieägarnas förmögenhet. Ak-
tieägarnas skulder kan inte drivas in hos ak-
tiebolaget lika litet som aktiebolagets skulder 
kan drivas in hos aktieägarna. Det faktum att 
aktiebolaget är en fristående juridisk person 
återspeglar sig också i bestämmelserna om 
aktiebolagets beslutsfattande och organ.  

Aktiebolaget blir en från aktieägarna fristå-
ende juridisk person i och med registrering-
en. Rättigheter som uppkommer genom åt-
gärder som har vidtagits för bolagets räkning 
före registreringen tillhör dem som har beslu-
tat om eller deltagit i åtgärderna och de kan 
övergå till bolaget genom att de registreras. I 
2 kap. 8—12 § föreskrivs om registrering och 
dess rättsverkningar samt om åtgärder som 
vidtagits före registreringen av bolaget.  

Enligt paragrafens 2 mom. är aktieägarna 
inte personligen ansvariga för bolagets för-
pliktelser. En aktieägares ekonomiska risk 
inskränker sig till förlust av kapitalinvester-
ingen, om aktieägaren inte utanför bolagsför-
hållandet har förbundit sig att svara för bola-
gets förpliktelser. Bestämmelsen hindrar inte 
att aktieägare t.ex. i lagen om advokater 
åläggs ansvar för bolagets förpliktelser, vil-
ket framgår också av 1 § 1 mom.  

Aktieägarna kan emellertid enligt bolags-
ordningen åläggas att betala särskilda avgif-
ter till bolaget. En sådan skyldighet kan gälla 
endast medan bolaget är verksamt. Bestäm-
melsen motsvarar den gällande lagen. Be-
stämmelser av detta slag förekommer i regel 
i bostadsaktiebolag samt i aktiebolag som an-
ses följa koverksama principer, såsom tennis- 
och golfbolag. Bestämmelser om aktieägares 
skyldighet att betala särskilda avgifter kan tas 
in i bolagsordningen och skyldigheten kan 
enligt lagförslagets 5 kap. 29 § 1 mom. 
2 punkten utvidgas endast med aktieägan-
dens samtycke.  
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3 §. Kapitalet och dess beständighet. I pa-
ragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse 
enligt vilken bolaget skall ha ett aktiekapital. 
I den föreslagna bestämmelsen konstateras 
inte liksom i den gällande lagen att aktiekapi-
talet skall vara fördelat på flera aktier, efter-
som utgångspunkten för förslaget är att det 
på aktiernas nominella belopp baserade kapi-
talsystemet slopas. Av denna anledning räck-
er det att i 7 § konstatera att alla aktier med-
för lika rätt i bolaget.  

I den föreslagna paragrafen fastställs 
8 000 euro som aktiekapitalets minsta belopp 
i privata aktiebolag och 80 000 euro i publika 
aktiebolag. Beloppen motsvarar dem som fö-
reskrivs i den gällande lagen.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om den 
med tanke på skyddet av ett aktiebolags 
bundna kapital centrala principen att bolagets 
medel får betalas ut till aktieägarna endast 
enligt vad som föreskrivs i denna lag. När-
mare bestämmelser om utbetalning av medel 
och borgenärsskydd finns i 13—15 kap. 
Principen motsvarar gällande rätt.  

4 §. Aktiers överlåtbarhet. Genom att aktier 
fritt får överlåtas är det möjligt för en aktie-
ägare att lösgöra sig från bolaget och om-
vandla sitt aktieinnehavet till pengar i en si-
tuation där en investering på grund av de be-
gränsningar som nämns i 3 § inte får betalas 
tillbaka från bolaget. Rätten att förvärva akti-
er anses ingå i principen om fri överlåtbarhet.  

Rätten att överlåta och förvärva aktier kan 
begränsas genom en bestämmelse i bolags-
ordningen. I bolagsordningen kan emellertid 
inte föreskrivas om andra egentliga överlåtel-
se- och förvärvsbegränsningar än den lös-
ningsklausul som avses i 3 kap. 7 § och den 
samtyckesklausul som avses i 8 §. En förut-
sättning för att bestämmelser om överlåtelse-
begränsning för aktier skall kunna tas in i bo-
lagsordningen är enligt 5 kap. 29 § 1 mom. 
3 punkten att aktieägaren ger sitt samtycke. 
Principen motsvarar gällande rätt.  

5 §. Verksamhetens syfte. Syftet med bola-
gets verksamhet är att ge aktieägarna vinst, 
om inte något annat föreskrivs i bolagsord-
ningen. I fråga om sitt huvudsakliga innehåll 
motsvarar bestämmelsen 12 kap. 1 § 2 mom. 
i den gällande lagen.  

Bestämmelsen innebär inte någon skyldig-
het att producera största möjliga utdelnings-

bara belopp på kort sikt, utan vinstgenere-
ringen måste ses på längre sikt. Det kan så-
lunda bli fråga t.ex. om att förnya bolagets 
produktionsmaskineri, satsa på produktut-
veckling eller personalutbildning eller att 
göra andra liknande investeringar, då sådana 
åtgärder kan anses varar förenliga med bola-
gets och därmed aktieägarnas intresse. Inve-
steringarna och andra åtgärder med långtids-
verkan skall naturligtvis syfta till att förbättra 
bolagets förmåga att generera vinst. Samti-
digt som bolagets förmåga att generera vinst 
blir bättre ökar också bolagets värde, vilket 
på en fungerande marknad leder till ett högre 
aktievärde.  

En förutsättning för att bolaget skall gene-
rera vinst på längre sikt och för att värdet på 
dess aktier skall stiga är ofta att bolaget iakt-
tar samhälleligt acceptabla förfaranden också 
i situationer där lagstiftningen inte tvingar 
bolaget till detta. T.ex. bolagets profilering 
utåt kan ha en stor betydelse för dess verk-
samhet och värdet på dess aktier. Det är så-
lunda ofta förenligt med vinstsyftet att bola-
get bedriver välgörenhet och ger sedvanliga 
gåvor. Frågan om att generera vinst måste 
bedömas utifrån den helhet som bildas av 
alla åtgärder sammantaget. I 13 kap. 8 § före-
skrivs om gåvor som inte har något samband 
med affärsverksamheten och som sålunda är 
genuint vederlagsfria.  

Genereringen av vinst för aktieägarna kan i 
stället för eller vid sidan av utbetalning av 
medel ske också genom att bolaget eftersträ-
var ett så högt värde som möjligt på sina ak-
tier. Bolaget kan emellertid handla i strid 
med likställighetsprincipen om det t.ex. inte 
delar ut vinst. Strävan efter ett så högt värde 
som möjligt värde på aktierna förekommer 
närmast i börsbolag där aktieägarna kan om-
vandla sina aktier till pengar genom att sälja 
dem.  

I bolagsordningen kan som verksamhetens 
syfte anges också något annat än att ge aktie-
ägarna vinst. Bestämmelserna kan berörä an-
tingen generering av vinst eller utdelning av 
eventuell vinst. Mellanformer är också möj-
liga, t.ex. att i viss utsträckning generera 
vinst som delas ut till andra än aktieägare.  

Om syftet inte är att generera vinst kan det 
vara allmännyttigt, t.ex. att stödja en viss fö-
renings eller stiftelses verksamhet. Det finns 
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också bolag som inte har som syfte att bereda 
vinst åt bolaget självt, utan som verkar enligt 
den s.k. självkostnadsprincipen och har som 
mål att garantera aktieägarna tillgång till 
förmånliga produktionsfaktorer. I bolagsord-
ningen kan också föreskrivas att bolagets 
vinstmedel skall delas ut till andra än aktie-
ägare. Också i så fall är utgångspunkten den 
att ledningen skall sträva efter att producera 
ett så stort ekonomiskt överskott som möj-
ligt.  

Ett bolags verksamhet skall i alla situatio-
ner vara inriktad på de mål som anges i lagen 
och bolagsordningen samt på kontinuitet, 
som för sin del tryggar också borgenärernas 
rättigheter.  

6 §. Majoritetsprincipen. I denna paragraf 
föreskrivs om majoritetsprincipen som inne-
bär att aktieägarna i allmänhet skall besluta 
om bolagets angelägenheter med enkel majo-
ritet av de avgivna rösterna, om något annat 
inte föreskrivs i lagen eller bolagsordningen. 
Denna bestämmelse är närmast informativ. 
Beslutsfattandet regleras närmare i 5 kap.  

7 §. Likställighet. Likställigheten mellan 
aktieägarna är en av aktiebolagsrättens cen-
trala principer. Syftet med likställighetsprin-
cipen är framförallt att skydda minori-
tetsaktieägarna. Principen hindrar inte majo-
riteten att utöva sin makt, men den innebär 
att majoritetsaktieägarna inte får gynnas på 
minoritetens bekostnad. Likställighetsprinc-
pen kan typiskt tillämpas i situationer där bo-
laget betalar ut medel, men också i andra si-
tuationer. Omständigheter som understryker 
principens betydelse för det minoritets-
skyddssystem som tillämpas inom aktiebo-
lagsrätten är dels de många olika formerna av 
aktiebolag och dels samhällets allt större 
komplexitet, som innebär att bolagens verk-
samhet inte heltäckande kan normeras genom 
detaljerade bestämmelser.  

I den föreslagna paragrafens första mening 
föreskrivs liksom enligt den gällande lagens 
3 kap. 1 § att alla aktier medför lika rätt i bo-
laget om inte annat föreskrivs i bolagsord-
ningen. En aktieägare har sålunda i första 
hand rätt att förlita sig på att hans aktier med-
för samma rättigheter som de övriga aktierna 
i bolaget. Bestämmelsen innebär å andra si-
dan också att aktieägarna kan lita på att de i 
bolagsordningen angivna aktierätterna består. 

Dessa rättigheter kan emellertid ändras så 
som lagen tillåter, vilket innebär att det från 
likställighetssynpunkt är viktigt att se till att 
ägandets värde består.  

I den föreslagna paragrafens andra mening 
kombineras de s.k. generalklausulerna i den 
gällande lagens 8 kap. 14 § och 9 kap. 16 §, 
med smärre omformuleringar. Enligt den fö-
reslagna bestämmelsen är det förbjudet att ge 
en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller nå-
gon annan, till nackdel för bolaget eller nå-
gon annan aktieägare. Bestämmelsen gäller 
bolagsstämmans och bolagsledningens beslut 
samt också andra åtgärder som vidtas av bo-
lagsledningen, t.ex. affärstransaktioner som 
gynnar en viss aktieägare. Bestämmelsen 
förbjuder alla former av otillbörliga ekono-
miska fördelar t.ex. åt en majoritetsaktieäga-
re på en minoritetsaktieägares bekostnad. Det 
kan t.ex. vara fråga om att prismässigt gynna 
en viss aktieägare vid en riktad emission eller 
om en affärstransaktion som gynnar en aktie-
ägare och är ofördelaktig för bolaget eller om 
ett oskäligt pensionsavtal som till förmån en 
aktieägare. Från likställighetsprincipen kan 
emellertid inte härledas ett förbud mot affärs-
transaktioner som är fördelaktiga för en ak-
tieägare, om de samtidigt också är förenliga 
med bolagets intresse. Ett beslut eller en åt-
gärd som stämmer överens med lagens for-
mella krav och som formellt berör samliga 
aktieägare på samma sätt kan på grund av 
sina faktiska verkningar strida mot likställig-
hetsprincipen.  

Rekvisiten "en otillbörlig fördel åt – – nå-
gon annan" avser b.la situationer där det är 
fråga om utbetalningar till en aktieägarens 
närmaste krets. Åtgärder som strider mot syf-
tet med bolagets verksamhet, dvs. rena gåvor 
till utomstående, skall också bedömas i ske-
net av vad som i 5 § föreskrivs om syftet med 
bolagets verksamhet.  

Det kan bli fråga om att tillämpa likställig-
hetsprincipen också i sådana fall då bo-
lagsstämman har fattat beslut med kvalifice-
rad majoritet. Den omständigheten att ett be-
slut har fattats med kvalificerad majoritet kan 
emellertid tyda på att beslutet i allmänhet an-
ses vara förenligt med aktieägarnas intressen. 
Möjligheten att åberopa andra bestämmelser 
som skyddar en minoritet av aktieägarna ut-
gör inte något hinder för tillämpning av lik-
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ställighetsprincipen.  
Enligt bestämmelsens ordalydelse skall lik-

ställighetsprincipen tillämpas på bolagets ak-
tieägare. Motsvarande principer skall emel-
lertid tillämpas också t.ex. på aktieägare i det 
överlåtande bolaget vid en fusion, då fu-
sionsbeslutet har fattats men aktieägaren inte 
ännu har blivit aktieägare i det övertagande 
bolaget. Också på en aktietecknare skall efter 
en bindande teckning tillämpas motsvarande 
principer i en sådan omfattning som detta 
med beaktande av tecknarens ställning är 
möjligt. Dessa principer kan med motsvaran-
de begränsning utsträckas också till options-
rättsinnehavare. I fråga om optionsrättsinne-
havare måste emellertid den omständigheten 
beaktas att dessas ställning kan tryggas i vill-
koren för en optionsemission. När det gäller 
de aktörer som nämns ovan har det ansetts 
ändamålsenligt att låta tillämpningen av de 
mot likställighetsprincipen svarande princi-
perna bli beroende av rättspraxis.  

Till sitt innehåll motsvarar bestämmelsen i 
huvudsak gällande rätt. Av 6 kap. framgår 
emellertid att personer som enbart företräder 
bolaget enligt förslaget inte anses vara med-
lemmar av ledningen.  

8 §. Ledningens uppgift. I denna paragraf 
föreskrivs om bolagsledningens allmänna 
uppgift. Definitionen är tudelad. För det för-
sta innebär den en skyldighet att handla om-
sorgsfullt och för det andra en förpliktelse att 
handla på ett sätt som är förenligt med bola-
gets intressen. Den senare leden innebär en 
s.k. lojalitetsförpliktelse gentemot bolaget 
och alla dess aktieägare.  

Till bolagets ledning hör styrelsemedlem-
marna och en eventuell verkställande direk-
tör samt medlemmarna i ett eventuellt för-
valtningsråd. Bestämmelsen gäller bolags-
ledningens handlande uttryckligen i denna 
egenskap.  

Ledningens omsorgsplikt har betydelse 
framförallt för bedömningen av de enskilda 
medlemmarnas skadeståndsansvar. Vid be-
dömningen av om en medlem av ledningen 
har handlat omsorgsfullt och på ett sätt som 
är förenligt med bolagets intressen skall av-
seende fästas vid ledningens uppgifter, som 
behandlas i 6 kap., samt i synnerhet vid syftet 
med bolagets verksamhet enligt 5 §. 

Varje medlem av bolagets ledning skall 

handla omsorgsfullt. Också underlåtenhet att 
vidta en åtgärd kan anses strida mot om-
sorgsplikten. Denna skall bedömas objektivt, 
inte utifrån ledningsmedlemmarnas personli-
ga förmåga eller utifrån hur de sköter sina 
egna angelägenheter. En ledningsmedlem 
skall handla på ett sätt som en omsorgsfull 
person skulle handla under motsvarande om-
ständigheter. Vid bedömningen av vilken 
omsorgsnivå som krävs skall det beaktas att 
besluten inom affärslivet ofta måste fattas 
under osäkra förhållanden. Dessutom skall 
det beaktas att risktagning hör till all före-
tagsverksamhet. Kravet på omsorgsfullhet 
accentueras i takt med att de risker som är 
förenade med ett beslut eller en åtgärd växer 
samt då motparten hör till aktörens närmaste 
krets.  

Det kan i allmänhet anses att tillräcklig 
omsorgsfullhet har iakttagits när ett avgöran-
de baseras på sådan relevant information som 
situationer kräver, när informationen har 
lagts till grund för ett konsekvent beslut eller 
någon annan åtgärd och när beslutet eller åt-
gärden i fråga inte har påverkats av intresse-
konflikter mellan ledningens medlemmar.  

Att ledningsmedlemmarna förväntas handla 
på ett sätt som är förenligt med bolagets in-
tresse innebär att de har en lojalitetsplikt mot 
bolaget och i sista hand mot samtliga aktie-
ägare. Detta innebär naturligtvis också att de 
skall handla på ett sätt som är förenligt med 
bolagets syfte. Om något annat inte före-
skrivs i bolagsordningen är avsikten att bola-
gets affärsverksamhet skall ge aktieägarna 
fördelar genom förmedling av bolaget. Det är 
inte tillåtet att handla på ett sätt som direkt 
gynnar enbart en viss ägare eller en viss 
ägargrupp. Ett handlingssätt som gynnar en-
dast en viss ägare är inte tillåtet heller då en 
styrelsemedlem har utsetts genom denna äga-
res försorg.  

Bestämmelsen skall inte tolkas på ett sätt 
som inskränker ledningens skyldigheter. Un-
der den tid bolaget är verksamt kan det före-
komma situationer där bolagsledningens om-
sorgsplikt och skyldighet att handla på ett 
sätt som är förenligt med bolagets och i sista 
hand med samtliga aktieägares intressen inte 
berör bolaget utan istället direkt påverkar 
värdet av aktieägarnas innehav. På detta ty-
der bl.a. ordalydelsen i 5 § som gäller syftet 
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med bolagets verksamhet samt också mera 
allmänt bolagsledningens ställning. Denna 
uppvisar drag som påminner om ett ombud 
för aktieägarna, såväl när det gäller ställning-
en som skötseln av ärenden. T.ex. i samband 
med en fusion eller då bolagets aktier blir fö-
remål för ett offentligt köpeanbud är bolags-
ledningen skyldig att eftersträva det från ak-
tieägarnas synpunkt bästa slutresultatet. Det-
ta betyder att bolagsledningen vid avtalsför-
handlingarna skall försöka få ett så värdefullt 
fusionsvederlag som möjligt och att den i 
samband med ett offentligt köpeanbud skall 
eftersträva bästa möjliga anbud.  

9 §. Bestämmelsernas dispositiva karaktär. 
I denna paragraf föreslås bestämmelser om 
aktieägarnas rätt att i bolagsordningen ta in 
bestämmelser om bolagets verksamhet. I bo-
lagsordningen kan emellertid fortfarande inte 
tas in bestämmelser som strider mot denna 
lag, mot annan tvingande lagstiftning eller 
mot god sed. Bestämmelsen har huvudsakli-
gen en informativ betydelse.  

Av de detaljerade lagbestämmelsernas or-
dalydelse framgår om de är tvingande till sin 
natur, eller detta måste tolkas utgående från 
bestämmelsens syfte. Tvingande bestämmel-
ser är framförallt de som gäller borgenärs-
skydd, skydd av aktieägarminoriteten eller 
åtgärder som riktar sig mot olika myndighe-
ter.  

Möjligheten att avvika från lagens be-
stämmelser tillåter många slags bestämmel-
ser i bolagsordningen. Eventuella avvikande 
bestämmelser i bolagsordningen kan tilläm-
pas eller lämnas obeaktade med stöd av 36 § 
i lagen om rättshandlingar på förmögenhets-
rättens område (228/1929). Såsom konstate-
ras i rättspraxis och i den juridiska litteratu-
ren kan den nämnda bestämmelsen emeller-
tid tillämpas endast i exceptionella fall. Det 
är också tänkbart att det på det sätt som avses 
i den nyss nämnda lagens 33 § skulle strida 
mot tro och heder att åberopa en avvikande 
bestämmelse i bolagsordningen.  

 
2 kap. Bildande av aktiebolag 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
bildande av aktiebolag. Utgångspunkten för 
bestämmelserna är att bolagets aktieägare är 
kända när åtgärderna för att bilda bolaget in-

leds (simultanbildande). Eftersom samtliga 
aktieägare är kända vid den tidpunkt då bola-
get bildas kan den gällande lagens bestäm-
melser om stiftelseurkund och konstituerande 
stämma slopas och stiftelsehandlingarna 
sammanslås till ett avtal om bolagsbildning. 
Eftersom bolagsledningen enligt förslaget 
väljs genom undertecknande av avtalet om 
bildande, behövs inga särskilda bestämmel-
ser om stiftarna. Genom att ledningen väljs 
samtidigt som bolaget bildas blir det bl.a. 
möjligt att påföra bolagets styrelse och en 
eventuell verkställande direktör ansvaret för 
att betala tillbaka teckningspriset i det fall att 
bildandet förfallit.  

På relationerna mellan de aktieägare som 
bildar bolaget skall innan bolaget registreras 
huvudsakligen tillämpas avtalsrättsliga be-
stämmelser. Detta gäller t.ex. ändring av av-
talet om bildande eller därtill anslutna hand-
lingar, t.ex. bolagsordningen. Avtalsrättsliga 
bestämmelser skall tillämpas också på villko-
ren för aktieteckning. Eftersom avtalsparter-
na vid bildandet är aktieägare är en förutsätt-
ning för villkorets giltighet vanligen att samt-
liga aktieägare som bildar bolaget godkänner 
det.  

Liksom enligt den gällande lagen föreslås 
särskilda bestämmelser om villkor som gäller 
betalning av aktier med apportegendom. Be-
stämmelserna föreslås emellertid inte vara 
lika stränga som de gällande. De föreslagna 
bestämmelserna om en apportutredning som 
skall tas in i avtalet om bildande är i någon 
mån mera flexibla än de gällande. Bestäm-
melserna och påföljderna för försummelse av 
dessa formaliteter har omprövats. En god-
känd revisor skall ge sitt yttrande utgående 
från utredningen om apportegendomen.  

I bolagsordningen skall alltid anges bola-
gets firma, hemort och verksamhetsområde. 
Förslaget innehåller presumtionsbestämmel-
ser om vissa andra omständigheter som enligt 
den gällande lagen skall bestämmas i bolags-
ordningen. Bestämmelser om räkenskapspe-
rioden skall tas in antingen i avtalet om bil-
dande eller i bolagsordningen. Beslut om 
ändring av räkenskapsperioden skall fattas på 
bolagsstämman också i det fall att detta ur-
sprungligen har bestämts i avtalet om bildan-
de.  

På kapitaldirektivet baserade bestämmelser 
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som gäller endast publika aktiebolag har ta-
gits in i slutet av kapitlet. Dessa bestämmel-
ser behöver i praktiken tillämpas ytterst säl-
lan.  

 
Allmänna bestämmelser 

1 §. Avtal om bolagsbildning. I den före-
slagna paragrafens 1 mom. föreskrivs om av-
tal om bolagsbildning. Avtalet ersätter den 
gällande lagens bestämmelser om stiftelseur-
kund och konstituerande stämmans protokoll. 
Eftersom någon egentlig konstituerande 
stämma inte hålls förutsätts att samtliga ak-
tieägare är eniga om bolagsbildningen. Ak-
tieägarnas vilja i detta avseende framgår av 
att de undertecknar avtalet om bildande. En 
situation där en aktieägare vägrar att under-
teckna avtalet om bildande måste bedömas 
enligt allmänna avtalsrättsliga regler. Avsik-
ten torde i allmänhet vara att bildandet förfal-
ler i en sådan situation. De allmänna reglerna 
skall också tillämpas om en lång tid förflyter 
mellan underskrifterna. Vidare skall en änd-
ring av avtalet om bildandet bedömas enligt 
de avtalsrättsliga principerna.  

Avtalet skall upprättas skriftligen. Detta 
formkrav garanterar att handelsregistermyn-
digheten utan svårighet kan bedöma de om-
ständigheter som ligger till grund för regi-
streringen av bolaget. Om avtalet inte har 
upprättats skriftligen eller om innehållet i ett 
skriftligt avtal inte uppfyller de minimikrav 
som anges i 2 § kan bolaget inte registreras. 
Också andra avtalsvillkor än de som framgår 
av det skriftliga avtalet om bildande kan i 
och för sig vara bindande mellan aktieägarna, 
i enlighet med allmänna avtalsrättsliga regler. 
Registermyndigheten är emellertid inte utan 
särskild anledning skyldig att utreda andra 
omständigheter än de som framgår av det 
skriftliga avtalet om bildande.  

Enligt paragrafens 2 mom. tecknar en ak-
tieägare genom att underteckna avtalet om 
bildande det antal aktier som framgår av av-
talet. I avtalet om bildande tas i allmänhet in 
eventuella villkor som ansluter sig till aktie-
teckningen. Så som nämns ovan kan aktie-
ägarna emellertid avtala också muntligt om 
villkoren och villkoren kan också tas in i 
andra handlingar.  

Den som tecknat en aktie kan enligt den 

presumtionsbestämmelse som föreslås i mo-
mentet effektivt återkalla teckningen högst 
tills dess att samtliga aktier är tecknade. Ak-
tieägarna kan emellertid avtala t.ex. att det 
inte över huvud taget är möjligt att återta en 
teckning eller att en teckning kan återtas ock-
så efter att samtliga aktier har tecknats. Ett 
villkor om återtagande av en teckning kan 
aldrig åberopas efter att bolaget har registre-
rats. Innan bolaget har registrerats kan emel-
lertid de som deltagit i bildandet alltid avstå 
från att bilda bolaget, om de är eniga om sa-
ken.  

Enligt 2 kap. 6 § i den gällande lagen be-
slutar stiftarna om en aktieteckning skall 
godkännas. Detta kommer emellertid inte i 
fråga vid ett sådant rent simultanbildande 
som avses i förslaget, utan aktieägarna tillde-
las det antal aktier som de har tecknat i avta-
let om bildande.  

Enligt paragrafens 3 mom. anses de led-
ningsmedlemmar som enligt lagen och bo-
lagsordningen skall väljas genom avtalet om 
bildande ha blivit valda då avtalet om bil-
dande har undertecknats. Det följer av de 
allmänna principerna att ledningsmedlem-
marna och revisorerna skall samtycka till att 
ta emot uppdraget innan de börjar sköta det-
ta. Det förutsätts emellertid inte att skriftliga 
samtycken fogas till registeranmälan. Med 
ledningsmedlemmar avses också i detta 
sammanhang styrelsens medlemmar samt 
eventuella förvaltningsrådsmedlemmar och 
verkställande direktören.  

2 §. Innehållet i avtalet om bolagsbildning. 
I paragrafens 1 mom. föreslås en bestämmel-
se om miniminnehållet i avtalet om bildande. 
Enligt momentets 1 punkt skall i avtalet alltid 
nämnas datum för detta. Den tidsfrist på tre 
månader från bildandet som avses nedan i 10 
§ räknas från detta datum. Datumet kan så 
som avses i 1 § 2 mom. ha betydelse också 
när det gäller återkallande av en aktieteck-
ning. Om aktieägarna undertecknar avtalet 
vid olika tidpunkter anses avtalet vara under-
tecknat dagen för den sista underskriften.  

Enligt momentets 2 punkt skall samtliga 
aktieägare individualiseras i avtalet om bil-
dande. Detta sker i allmänhet genom att i av-
talet utöver aktieägarnas namn anges deras 
personbeteckning eller företags- och organi-
sationsnummer. Enligt denna punkt skall 
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dessutom nämnas de aktier som varje aktie-
ägare tecknar. I allmänhet räcker det med att 
uppge antalet aktier och, vid behov, av vilket 
slag de är. Det kan vara nödvändigt att speci-
ficera aktierna närmare, om aktier av samma 
slag avviker från varandra i fråga om de rät-
tigheter och skyldigheter som de medför. 

Enligt förslagets 3 punkt skall i avtalet om 
bildandet nämnas det belopp som skall beta-
las till bolaget för varje aktie. Teckningspri-
set skall anges som ett penningbelopp. Ut-
gångspunkten är den att teckningspriset ock-
så skall betalas i pengar. Det kan emellertid 
enligt avtal betalas också genom överlåtelse 
av annan egendom, så som framgår av 6 §. 
Enligt förslagets 4 § skall i avtalet om bil-
dande tas in ett särskilt villkor om en del av 
aktiernas teckningspris skall avsättas till fon-
den för inbetalt fritt eget kapital i stället för 
att tas upp i aktiekapitalet. Ett sådant villkor 
kan tas in också i bolagsordningen.  

I momentets 4 punkt föreskrivs att i avtalet 
om bildandet skall tas in ett villkor om tiden 
för aktiernas betalning. Eftersom aktiebola-
get skall anmälas för registrering inom tre 
månader efter att avtalet om bildande har un-
dertecknats och eftersom aktierna skall vara 
till fullo betalda vid tidpunkten för registre-
ringen måste betalningstiden vara relativt 
kort.  

Enligt momentet 5 punkt skall bolagets sty-
relsemedlemmar nämnas. Några särskilda 
krav på hur styrelsemedlemmarna skall indi-
vidualiseras föreslås inte. För registreringen 
behövs emellertid de personuppgifter som 
avses i handelsregisterlagens (129/1979) 
3 a §, dvs. fullständigt namn, personbeteck-
ning, adress och medborgarskap. För en ut-
länning som inte har någon finsk personbe-
teckning skall födelsetiden anges. I avtalet 
om bildande kan också nämnas styrelsens 
ordförande om denne inte skall väljas av sty-
relsen.  

Enligt momentets 6 punkt skall i avtalet om 
bildande nämnas bolagets revisorer.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall i avtalet 
om bildande tas in eller till avtalet fogas bo-
lagsordningen som avses i 3 §. I avtalet om 
bildande skall med andra ord liksom för när-
varande antingen tas in ett särskilt avsnitt 
som anges vara bolagsordning eller till avta-
let skall fogas bolagsordningen som ett sepa-

rat dokument.  
Enligt den gällande lagen skall räkenskaps-

perioden alltid fastställas i bolagsordningen. 
Detta medför emellertid onödiga komplika-
tioner såväl i det skede då bolaget bildas och 
räkenskapsperioden ofta är avvikande, som 
när räkenskapsperioden ändras. Av denna an-
ledning föreslås att räkenskapsperioden skall 
bestämmas antingen i avtalet om bildande el-
ler i bolagsordningen. Enligt lagförslagets 
8 kap. 4 § skall räkenskapsperioden ändras 
genom bolagsstämmans beslut också då det 
inte föreskrivs om räkenskapsperioden i bo-
lagsordningen. Räkenskapsperioden skall en-
ligt handelsregisterlagens 9 § 1 mom. 
14 punkten antecknas i handelsregistret.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att i avtalet 
om bildande vid behov skall nämnas verk-
ställande direktören och förvaltningsrådets 
medlemmar. För klarhetens skull föreskrivs i 
momentet också att styrelsens och förvalt-
ningsrådets ordförande kan nämnas redan i 
avtalet om bildande. Sålunda behöver styrel-
sen eller förvaltningsrådet inte sammanträda 
för detta ändamål. I handelsregisterlagen fö-
reskrivs om de uppgifter som behövs för re-
gistreringen.  

3 §. Bolagsordning. Förslaget innebär att 
bolagsordningen vid behov kan vara mycket 
kortfattad. I förslaget har tagits in presum-
tionsbestämmelser om många av de omstän-
digheter som enligt den gällande lagens 
2 kap. 3 § skall nämnas i bolagsordningen. 
Dessa omständigheter behöver sålunda inte 
nämnas särskilt. I lagförslagets 5 kap. 3 § fö-
reskrivs vilka ärenden som skall behandlas 
på den ordinarie bolagsstämman, i 5 kap. 
20 § om utfärdande av stämmokallelse, i 
6 kap. 8 § om styrelsemedlemmarnas antal 
och i 6 kap. 11 § om deras mandatperiod 
samt i 7 kap. 4 § om en revisors mandatperi-
od. Enligt lagförslagets 2 § skall bolagets rä-
kenskapsperiod bestämmas i avtalet om bil-
dande eller i bolagsordningen.  

Enligt förslaget är det inte nödvändigt att i 
bolagsordningen ta in bestämmelser om ak-
tiekapitalets belopp och aktiernas nominella 
belopp. Detta är en följd av att kapitalsyste-
met som beskrivs ovan i den allmänna moti-
veringen inte längre är baserat på nominella 
belopp. Enligt handelsregisterlagens 9 § är 
det fortfarande nödvändigt att registrera anta-
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let aktier samt aktiekapitalet. Bolaget skall ha 
minst en aktie och aktiekapitalet skall uppgå 
till mist det belopp som anges i 1 kap. 3 § 
1 mom.  

Aktieägarna kan i bolagsordningen ta in 
bestämmelser som avviker från de ovan 
nämnda presumtionsbestämmelserna eller 
andra bestämmelser, t.ex. om det största till-
låtna antalet aktier.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om bo-
lagsordningens miniminnehåll. Detta består 
av bolagets firma, hemort och verksamhets-
område. Som bolagets hemort skall, liksom 
enligt den gällande lagen, anges en kommun 
i Finland. Enligt förslagets 5 kap. 16 § skall 
bolagsstämman i regel hållas på bolagets 
hemort, även om också någon annan hemort 
kan bestämmas i bolagsordningen. Den behö-
riga domstolen bestäms enligt bolagets hem-
ort, så som föreskrivs i 24 kap. 1 §. Enligt 
förslaget skall bolagets verksamhetsområde 
anges i bolagsordningen. Verksamhetsområ-
det kan anges så att det omfattar alla slag av 
laglig affärsverksamhet. Bestämmelsen om 
verksamhetsområdet har betydelse för före-
trädandet av bolaget, som det föreskrivs 
närmare om i 6 kap. 27 §.  

Paragrafens 2 mom. enligt vilket s.k. paral-
lellfirmor som avses i firmalagens 11 § skall 
nämnas i bolagsordningen, motsvarar 2 kap. 
3 § 2 mom. i den gällande lagen.  

I paragrafens 3 mom. konstateras för över-
skådlighetens skull att bestämmelser om änd-
ring av bolagsordningen finns i 5 kap. De 
nämnda bestämmelserna tillämpas efter att 
bolaget registrerats. Om bolagsordningen 
ändras före registreringen skall detta i all-
mänhet ske genom ett enhälligt beslut av 
dem som är med om att bilda bolaget.  

Enligt paragrafens 4 mom. kan justitiemini-
steriet också enligt lagförslaget utfärda en 
förordning om en standardbolagsordning. 
Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 3 § 3 mom. i 
den gällande lagen, men enligt förslaget kan 
genom förordning fastställas standardbolags-
ordningar för såväl privata som publika ak-
tiebolag. Dessutom används i den föreslagna 
bestämmelsen det mera beskrivande ordet 
standardbolagsordning i stället för basbo-
lagsordning. En standardbolagsordning in-
skränker i inget avseende bolagens rätt att 
bestämma om sin egen bolagsordning.  

4 §. Teckningspris. I paragrafen föreslås en 
bestämmelse om möjligheten att avsätta en 
del av teckningspriset för aktierna till fonden 
för inbetalt fritt eget kapital, i stället för ta 
upp beloppet i aktiekapitalet.  

Paragrafen innehåller en presumtionsbe-
stämmelse enligt vilken täckningspriset för 
aktierna skall tas upp i aktiekapitalet. Pre-
sumtionsbestämmelsen motsvarar den gäl-
lande lagens tvingande bestämmelse om att 
teckningspriset för aktierna skall tas upp i det 
bundna egna kapitalet. I avtalet om bildande 
eller bolagsordningen kan emellertid före-
skrivas att teckningspriset delvis skall avsät-
tas till fonden för inbetalt fritt eget kapital 
som, såsom namnet säger, består av fritt eget 
kapital. Det belopp som tas upp i aktiekapita-
let får emellertid inte underskrida det mini-
miaktiekapital som anges i 1 kap. 3 § 1 mom. 
och inte heller ett eventuellt i bolagsordning-
en fastställt minimibelopp för aktiekapitalet.  

I paragrafen hänvisas också till den möjlig-
heten att i bokföringslagen föreskrivs något 
annat om saken. Av internationella redovis-
ningsstandarder kan följa att vissa typer av 
aktier med inlösenvillkor betraktas som 
främmande kapital. På sådant främmande 
kapital skall emellertid tillämpas de bolags-
rättsliga bestämmelserna om aktiekapital.  

 
Betalning av aktier 

5 §. Betalning i pengar. I denna paragraf 
föreskrivs närmare om betalning av teck-
ningspriset i pengar. Med avvikelse från 
2 kap. 9 § 3 mom. i den gällande lagen före-
slås att det skall vara tillåtet att betala teck-
ningspriset också på ett utländskt konto. 
Kontot skall emellertid motsvara ett konto i 
en depositionsbank i Finland eller i ett ut-
ländskt kreditinstituts filialkontor i Finland 
som har rätt att ta emot insättningar. Kravet 
att kontot skall vara av motsvarande slag har 
samband med bestämmelsens syfte, dvs. att 
det skall kunna kontrolleras att betalningen 
har kommit in. Det är fråga om hur tillförlit-
liga betalningsbesked det är möjligt att få 
från utländska banker. I detta avseende torde 
i allmänhet sådana banker och andra kredit-
institut anses vara tillförlitliga som lyder un-
der lagstiftningen i något OECD-land. I prak-
tiken är det emellertid en revisor som avgör 
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om det med tillräckligt stor sannolikhet kan 
konstateras att betalningen har skett och som 
därefter utfärdar ett intyg om att betalningen 
är laglig. Bestämmelsen gäller såväl betal-
ning av belopp som skall tas upp i aktiekapi-
talet och belopp som skall tas upp i det fria 
egna kapitalet.  

6 §. Apport. I denna paragraf föreskrivs om 
betalning av aktier med apportegendom, dvs. 
med andra tillgångar än pengar. Bestämmel-
ser om detta förfarande finns också i lagför-
slagets 8 § 4 mom. om de bilagor som skall 
fogas till en handelsregisteranmälan.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs för det för-
sta för klarhetens skull att apportegendomen 
för bolaget skall representera ett ekonomiskt 
värde som motsvarar betalningen. Betalning-
en kan avse hela teckningspriset eller en del 
av detta. Egendomens värde måste från bola-
gets synpunkt motsvara minst det belopp som 
avsikten är att betala med egendomen. Från 
bolagsrättslig synpunkt föreligger det emel-
lertid inget hinder för att apportegendomens 
verkliga värde överstiger beloppet i fråga. 
Dessutom föreskrivs i momentet att med ap-
portegendom inte får jämställas en ett åta-
gande att utföra arbete eller tillhandahålla en 
tjänst. Bestämmelserna motsvarar gällande 
rätt, huvudsakligen 2 kap. 4 § 4 mom. i den 
gällande lagen.  

Om egendomen inte duger som apport-
egendom eller om dess värde för bolaget un-
derskrider det teckningspris som i avtalet om 
bildande anges i pengar, kan tecknaren enligt 
almänna obligationsrättsliga regler vara skyl-
dig att betala det bristande beloppet till bola-
get. Därutöver kan styrelsemedlemmarna och 
verkställande direktören samt revisorna bli 
skadeståndsskyldiga om de godkänner en be-
talning med apportegendom och överlämnar 
de bilagor till handelsregisteranmälan som 
avses i 8 § 3 och 4 mom. Uppfyllandet av de 
formella kraven på apportegendom har i all-
mänhet dels den praktiska betydelse att den 
som påstår att en aktie blivit till fullo betald 
är skyldig att bevisa sitt påstående.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs för det för-
sta att ett eventuellt apportvillkor skall näm-
nas i avtalet om bildande. Villkoret kan be-
rättiga eller förplikta tecknaren att helt eller 
delvis betala aktier med apportegendom. 
Vanligen är det skäl att i villkoret nämna vil-

ka det gäller. Om detta inte nämns är ut-
gångspunkten den att villkoret tolkas gälla 
samtliga tecknare.  

I momentet föreskrivs vidare om en sär-
skild utredning som skall tas in i avtalet om 
bildande. Tekniskt sett kan utredningen skri-
vas som en del av avtalet eller tas in i avtalet 
som en bilaga, som det hänvisas till i avtalet. 
Utredningen skall för det första individuali-
sera apportegendom och ange dess värde som 
betalning. I sak överensstämmer detta krav i 
stort sett med vad som i den gällande lagens 
2 kap. 4 a § 1 mom. 1 och 3 punkten före-
skrivs om en oberoende sakkunnigs yttrande. 
Vidare skall utredas vilka omständigheter 
som påverkar värderingen och vilka värde-
ringsmetoder som tillämpas. Dessa krav mot-
svarar för sin del i stor utsträckning det som i 
den gällande lagens 2 kap. 4 § 2 och 3 mom. 
samt 4 a § 1 mom. 2 punkten föreskrivs dels 
om stiftelseurkundens bilagor och dels om en 
oberoende sakkunnigs yttrande. Utredningar-
na är nödvändiga för att en godkänd revisor 
skall kunna ta ställning till värderingen av 
egendomen på det sätt som avses i 8 § 
4 mom. Om apportegendomen utgörs av en 
affärsrörelse innebär bestämmelsen att en 
tillräcklig utredning skall läggas fram om 
dess ekonomiska ställning även om ingen ut-
trycklig bestämmelse föreslås om saken, som 
i den gällande lagens 2 kap. 4 § 3 mom. Ut-
redningen kan också i fortsättningen utgöras 
t.ex. av sådan bokslutsinformation som avses 
i lagförslagets 5 kap. 21 § 2 mom.  

Om momentets bestämmelser inte har iakt-
tagits är den som åberopar en betalning skyl-
dig att visa att egendomen för bolaget repre-
senterade ett ekonomiskt värde som motsva-
rade betalningen. Om detta inte visas är teck-
naren skyldig att betala det bristande belop-
pet till bolaget i pengar. I förslaget ingår där-
emot inte någon mot 2 kap. 4 § 5 mom. i den 
gällande lagen svarande bestämmelse om ett 
apportvillkors ogiltighet, eftersom detta har 
ansetts vara en problematiskt påföljd för för-
summelse av sådana formaliteter som avses 
här. Syftet med apportbestämmelserna är att 
skydda aktieägarna och borgenärerna genom 
att säkerställa att bolaget får full betalning 
för aktierna. Avsikten med de formella krav 
som ställs på apportegendom är att i detta 
syfte främja en korrekt värdering av egen-
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domen. En konsekvent och tillräcklig påföljd 
av att formaliteterna försummas anses sålun-
da i förslaget vara att den som åberopar en 
apportbetalning har bevisbördan för egendo-
mens rätta värde. Om den som åberopar be-
talningen visar att egendomens värde varit 
tillräckligt, har både aktieägarnas och borge-
närernas ställning tryggats.  

Bestämmelsen kan i praktiken tillämpas 
t.ex. i en situation där bolagets konkursbo 
påstår att betalningen av aktier med apport-
egendom har varit otillräcklig och kräver att 
tecknaren skall betala det bristande beloppet i 
pengar.  

Bestämmelsen gäller situationer där det 
inte nämns någonting om apport i avtalet om 
bildande eller där en utredning om apport-
egendomen saknas eller är bristfällig. Om en 
partiell bristfällighet lätt kan konstateras 
minskas bestämmelsens praktiska betydelse 
av den omständigheten att bolaget i ett sådant 
fall inte heller kan registreras. En smärre el-
ler tolkbar brist leder emellertid i praktiken 
inte till att bevisbördan blir helt omvänd, ef-
tersom utredningen om apportegendomen 
trots en sådan bristfällighet har betydelse för 
bevisningen om egendomens värde. Den i 
praktiken mest typiska situationen där be-
stämmelsen om bevisbördan kommer till till-
lämpning torde vara det fallet att betalningen 
av en aktie i ett sådant efterapportförfarande 
som avses i 3 mom. sker på så sätt förtäckt 
att betalningssättet inte över huvud taget 
framgår av avtalshandlingarna i samband 
med bildandet och arrangemanget inte heller 
kan upptäckas av en revisor eller register-
myndigheten.  

Enligt den kompletterande bestämmelsen i 
paragrafens 3 mom. skall i det fall att teck-
ningspriset visserligen betalas i pengar under 
förutsättning att bolaget mot vederlaget för-
värvar egendom och tjänster, på förvärvet på 
motsvarande sätt tillämpas vad som före-
skrivs om betalning med apportegendom. 
Bestämmelsen behövs för att det inte skall 
vara möjligt att kringgå apportbestämmelser-
na med avtalsarrangemang av detta slag. Till-
lämpningen av bestämmelsen är inte beroen-
de av hos vem egendomen eller tjänsterna 
förvärvas. I praktiken kan det vara fråga an-
tingen om tecknaren själv eller om någon 
närstående.  

Om en aktie betalas med pengar t.ex. under 
förutsättning att bolaget köper en fastighet av 
tecknaren, skall köpet nämnas i avtalet om 
bildande. I avtalet skall då också fastligheten 
och priset för den anges och vidare skall det 
klarläggas vilka omständigheter som påver-
kar värderingen av fastigheten samt vilka 
värderingsmetoder som tillämpas. Om veder-
laget för fastigheten består av annat än peng-
ar skall också vederlaget individualiseras 
samt anges vilka omständigheter som påver-
kar värderingen och vilka värderingsmetoder 
som tillämpas. Till registeranmälan skall fo-
gas ett sådant yttrande av en godkänd revisor 
som avses i 8 § 4 mom. Om fastigheten för-
värvas till överpris innebär detta att aktierna 
inte kan anses betalda.  

Här avsedda arrangemang som avser s.k. 
efterrapport torde emellertid vanligen ske i 
förtäckt form. Även om man skulle lyckas få 
bolaget registrerat kommer bolagets motpart, 
om bolaget vid en senare rättegång påstår att 
förvärvet skett till överpris, att till följd av 
paragrafens 2 mom. vara skyldig att visa att 
så inte är fallet. Om bolaget har betalat ett 
överpris leder detta enligt paragrafen till en 
skyldighet att betala det bristande beloppet 
till bolaget i pengar. Det kan också leda till 
skadeståndsskyldighet för bolagets ledning.  

Dessutom skall det som i kapitlets 14 § fö-
reskrivs om förvärv som görs efter att bola-
get bildats och där säljaren har undertecknat 
avtalet om bildande att tillämpas i publika 
bolag i sådana fall då det inte kan visas att 
förvärvet förutsattes redan vid betalningen av 
aktien.  

7 §. Följderna av betalningsdröjsmål. I 
denna paragraf föreskrivs om förfarandet att 
förklara en obetald aktie förverkad och över-
lämna den till någon annan och om ska-
deståndsansvar i samband därmed. Bestäm-
melserna motsvarar i princip 2 kap. 12 § i 
den gällande lagen. I paragrafen föreslås 
emellertid inte motsvarande bestämmelse 
som i den gällande lagens 2 kap. 12 § 1 
mom. om att styrelsen utan dröjsmål skall 
driva in försenade belopp. Denna uttryckliga 
bestämmelse har medfört oklarhet om huru-
vida täckningspriset skall drivas in också i 
sådana fall då en ny tecknare har visat intres-
se för aktien och det sålunda inte längre finns 
någon anledning att driva in teckningspriset. 



 RP 109/2005 rd 
  

 

48

Skyldigheten att driva in teckningsrelaterade 
fordringar är en följd av ledningens allmänna 
skyldighet att omsorgsfullt främja bolagets 
intresse. Utan någon giltig grund får vissa 
tecknare inte gynnas vid indrivning av såda-
na fordringar.  

Enligt paragrafens 1 mom. kan styrelsen 
vid försenad betalning konstatera att rätten 
till en aktie är förverkad, om teckningspriset 
och eventuell dröjsmålsränta har förfallit till 
betalning och styrelsen inte har beviljat teck-
naren förlängd betalningstid. Denna bestäm-
melse skiljer sig från 2 kap. 12 § 1 mom. i 
den gällande lagen på så sätt att förverkande-
påföljden kan påföras omedelbart och inte 
först en månad efter förfallodagen. Å andra 
sidan konstateras det uttryckligen att styrel-
sen också kan bevilja tecknaren förlängd be-
talningstid. Styrelsen skall på normalt sätt 
bedöma vilket alternativ som är förenligt 
med bolagets intresse.  

Styrelsen kan när den har konstaterat att 
rätten till en aktie är förverkad ge tecknings-
rätten till någon annan. I förslaget har inte 
tagits in den i gällande 2 kap. 12 § 2 mom. 
ingående bestämmelsen om en ny tecknares 
skyldighet att utan dröjsmål betala det belopp 
för aktien som har förfallit till betalning. 
Även om utgångspunkten i en sådan situation 
är att den nya tecknaren skall betala aktien 
utan dröjsmål, eftersom teckningspriset en-
ligt emissionsvillkoren redan har förfallit till 
betalning, kan styrelsen bevilja också en ny 
tecknare betalningstid om förfarandet är för-
enligt med bolagets intresse.  

Enligt paragrafens 2 mom. är den vars rätt 
har konstaterats förverkad skyldig att till bo-
laget utöver eventuella indrivningskostnader 
betala en tiondedel av aktiens teckningspris i 
ersättning. Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 
12 § 3 mom. i den gällande lagen utom i det 
avseendet att skyldigheten att betala ersätt-
ningen — ett slags lagstadgat avtalsvite — 
inte längre är kopplad till att aktien ogiltig-
förklaras, vilket från tecknarens synpunkt 
kan anses vara ett tämligen slumpmässigt kri-
terium. För undvikande av oskäliga påföljder 
föreslås å andra sidan att ersättningsbeloppet 
sänks från nuvarande en tredjedel till en ti-
ondedel av aktiens teckningspris. Av försla-
get framgår dessutom uttryckligen att teckna-
ren utöver ovan nämnda fastställda ska-

destånd kan bli skyldig att ersätta bolagets 
indrivningskostnader. I avtalet om bildande 
kan föreskrivas annorlunda om dröjsmålspå-
följder, t.ex. om avtalsvitets storlek.  

 
Registrering och dess rättsverkningar 

8 §. Registrering av bolaget. I denna para-
graf föreskrivs om registrering av bolaget. 
Paragrafens 1 mom. avviker från gällande 
2 kap. 9 § 1 mom. i det avseendet att bolaget 
enligt förslaget skall anmälas för registrering 
inom tre månader efter att avtalet om bildan-
de undertecknats. Tiden räknas från datum 
för den sista aktieägarens undertecknande av 
avtalet om bildande. Förkortningen av an-
mälningstiden motiveras med att bildandet 
enligt förslaget alltid sker som en s.k. simul-
tanbildning. Ändringen innebär en förkort-
ning av det rättsliga mellanskedet mellan de 
första åtgärderna för bildandet och registre-
ringen av bolaget.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall, liksom en-
ligt den gällande lagen, de aktier som anmäls 
för registrering vara till fullo betalda. Detta 
gäller både belopp som skall tas upp i aktie-
kapitalet och belopp som skall tas upp i det 
fria egna kapitalet. I aktiekapitalet tas upp det 
för registrerade aktier betalda belopp som en-
ligt avtalet om bildande eller bolagsordning-
en skall tas upp i aktiekapitalet.  

Det har inte ansetts nödvändigt att i försla-
get ta in särskilda bestämmelser av ogiltig-
förklaring av obetalda aktier. Om en aktie 
inte betalas inom den tid som anges i 1 mom. 
kan den enligt detta moment inte registreras, 
vilket innebär att den förfaller. Det är skäl att 
observera att en tolkning av avtalet om bil-
dande då ofta kan leda till att bildandet för-
faller i sin helhet, eftersom bolaget inte får 
det antal aktieägare och det aktiekapital som 
avtalats.  

Paragrafens 3 mom. innehåller bestämmel-
ser om vilka bilagor som skall fogas till re-
gisteranmälan. De föreslagna bestämmelser-
na motsvarar gällande 2 kap. 9 § 4 mom. 
med de undantag som nämns nedan. 

Enligt momentets 1 punkt skall till register-
anmälan fogas bolagets styrelsemedlemmars 
och verkställande direktörs försäkran om att 
bestämmelserna i denna lag har iakttagits vid 
bildandet av bolaget. Eftersom de aktier som 
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anmäls till registret skall vara till fullo betal-
da innebär detta också en försäkran om att 
aktierna är betalda. Försäkran gäller såväl be-
lopp som tas upp i aktiekapitalet som belopp 
som eventuellt avsätts till fonden för inbetalt 
fritt eget kapital. I förslaget ingår inte mot 
gällande 2 kap. 9 § 3 mom. och 4 mom. 1 
punkten svarande uttryckliga bestämmelser 
om att det belopp som betalas för aktierna 
skall vara i bolagets ägo och besittning, efter-
som dessa bestämmelser i vissa situationer 
har gett upphov till tolkningsoklarheter. För-
slaget innebär emellertid ingen lindring av 
kraven i den gällande lagen, utan frågan om 
bolaget fått betalt skall enligt förslaget be-
dömas enligt allmänna förmögenhetsrättsliga 
regler. I vanliga fall, såsom vid inbetalning 
på konto enligt 5 §, är det fråga om en enkel 
bedömning. Situationen kan vara mera kom-
plicerad när det är fråga om apportegendom. 
T.ex. när ett s.k. överhypotek i pantsatt egen-
dom används som apport anses betalningen 
ha gjorts genom en överföringsanmälan till 
den panthavare som har egendomen i sin be-
sittning. Genom denna anmälan får bolaget 
skydd bl.a. mot betalarens övriga borgenärer. 
Om däremot t.ex. en patenträtt överlåts som 
apportegendom anses betalningen på motsva-
rande sätt ha gjorts när en anteckning om 
överlåtelsen har införts i patentregistret.  

Enligt momentets 2 punkt skall till register-
anmälan fogas ett av bolagets revisorer utfär-
dat intyg över att aktiebolagslagens bestäm-
melser om betalning av aktier har iakttagits. 
Bestämmelsen motsvarar gällande 2 kap. 9 § 
4 mom. 2 punkten. Viktigast är det naturligt-
vis att fastställa att aktierna har betalts och att 
bolaget har fått betalningen. Med betalning 
avses också i detta sammanhang både betal-
ning av belopp som tas upp i aktiekapitalet 
och av belopp som skall avsättas till fonden 
för inbetalt fritt eget kapital.  

Paragrafens 4 mom. skall tillämpas då en 
aktie betalas med apportegendom. Momen-
tets bestämmelser uppfyller de krav på en 
oberoende sakkunnigs yttrande som avses i 
kapitaldirektivets artikel 10.  

Till registeranmälan skall härvid dessutom 
fogas en godkänd revisors yttrande om den 
utredning som avses i 6 § 2 mom. och yttran-
de om huruvida egendomen för bolaget re-
presenterar ett ekonomiskt värde som minst 

motsvarar betalningen. Det finns inget hinder 
för att yttrandet ges av bolagets egen revisor, 
om denne är en godkänd revisor.  

En godkänd revisor kan i sitt yttrande helt 
kort konstatera att han eller hon godkänner 
utredningen och anser egendomens värde 
vara tillräckligt. Å andra sidan kan en god-
känd revisor i sitt yttrande t.ex. anse att 
egendomen skall värderas enligt någon annan 
metod än den som tillämpats i apportutred-
ningen. Detta hindrar inte revisorn att anse 
att egendomens värde är tillräckligt om revi-
sorn i yttrandet genom sin värderingsmetod 
kommer fram till ett sådant resultat. Bedöm-
ningen avser apportegendomens värde för 
bolaget vid den tidpunkt då egendomen över-
låts.  

9 §. Registreringens rättsverkningar. I pa-
ragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse 
enligt vilken bolaget uppkommer genom re-
gistreringen. I momentet konstateras också i 
motsvarighet till gällande 2 kap. 14 § 2 mom. 
att genom registreringen övertar bolaget an-
svaret för förpliktelser som orsakas av en åt-
gärd som har vidtagits efter undertecknandet 
av avtalet om bildande men före registrering-
en. Också förpliktelser som orsakats av åt-
gärder som anges i avtalet om bildande, så-
som fastighetsförvärv, övergår till bolaget då 
det har registrerats. En förutsättning är emel-
lertid att åtgärderna har vidtagits högst ett år 
före undertecknandet av avtalet om bildande. 
Genom denna bestämmelse är det möjligt att 
fortsätta den långvariga praxis som har iakt-
tagits i fråga om förvärv för ett bolag som 
skall bildas. Den föreslagna tidsfristen på ett 
år är avsedd att minska den osäkerhet som ett 
sådant förfarande ger upphov till. Tidsfristen 
är anpassad till den två års tidsfrist för köp 
som slutits för bolag under bildning som av-
ses i 2 kap. 4 § i jordabalken (540/1995).  

Enligt paragrafens 2 mom. kan en aktieäga-
re inte som grund för befrielse från en aktie-
teckning åberopa att ett villkor i samband 
med bildandet inte har uppfyllts. Genom 
denna bestämmelse skyddas framförallt ut-
omståendes förtroende för handelsregistrets 
anteckningar. Bestämmelsen motsvarar i sak 
gällande 2 kap. 5 § 3 mom. men den är all-
männare hållen och gäller också andra villkor 
i samband med bildandet än sådana som ta-
gits in i avtalet. Bestämmelsens ordalydelse 
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har preciserats också i andra avseenden. Frå-
gan om åberopande av ett villkor före regi-
streringen av bolaget bedöms enligt allmänna 
avtalsrättsliga regler. Momentet gäller endast 
befrielse från en aktieteckning, däremot inte 
t.ex. rätten till skadestånd.  

Även om någon uttrycklig bestämmelse om 
saken fortfarande inte föreslås bli intagen i 
lagen har det av hävd ansetts att registrering-
en av ett bolag också korrigerar s.k. svaga 
ogiltighetsgrunder i samband med aktieteck-
ningen. En aktieägare kan med andra ord inte 
som grund för befrielse från en teckning åbe-
ropa svaga ogiltighetsgrunder efter att bola-
get har registrerats. 

10 §. Åtgärder före registreringen. I para-
grafens 1 mom. föreslås en bestämmelse en-
ligt vilken bolaget uppkommer och sålunda 
får rättskapacitet och rättslig handlingsför-
måga först genom registreringen. Före regi-
streringen kan bolaget inte förvärva egendom 
eller ingå förbindelser. Bolaget kan inte hel-
ler uppträda som part i en domstol eller hos 
någon annan myndighet förrän det är regi-
strerat. T.ex. egendom som har förvärvats för 
ett bolag under bildning kan i allmänhet ut-
mätas för den persons skuld som har handlat 
för bolagets räkning. Bestämmelsen motsva-
rar i sak gällande 2 kap. 14 § 1 mom.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i motsva-
righet till den första meningen i gällande 
2 kap. 14 § 2 mom. att de som på bolagets 
vägnar före dess registrering har beslutat om 
eller vidtagit åtgärder är solidariskt ansvariga 
för dessa. Också en juridisk person kan delta 
i sådana åtgärder. I momentet hänvisas för 
klarhetens skull till 9 § 1 mom. enligt vilket 
ansvaret kan övergå på bolaget om de i mo-
mentet angivna förutsättningarna uppfylls.  

Enligt paragrafens 3 mom. kan styrelsen 
och verkställande direktören utan personligt 
ansvar föra tala i ärenden som gäller bolagets 
bildande och vidta åtgärder för att bolaget 
skall få betalt för aktier. Bestämmelsen skil-
jer sig från gällande 2 kap. 14 § 1 mom. en-
dast i fråga om sin utformning. Bestämmel-
sen betyder inte att styrelsen och verkställan-
de direktören slipper ansvar med stöd av be-
stämmelserna i 22 kap. för skada som har or-
sakats före bolagets registrering.  

11 §. Rättshandlingar med ett oregistrerat 
bolag. I denna paragraf föreslås bestämmel-

ser om en avtalsparts rätt att frånträda ett av-
tal, om registrering av bolaget inte har sökts 
inom utsatt tid eller om registrering har väg-
rats. Om avtalsparten inte visste att bolaget 
inte ännu var registrerat kan han frånträda 
avtalet till dess att bolaget har registrerats. 
Bestämmelsen motsvarar i sak gällande 
2 kap. 14 § 3 mom.  

12 §. Bolagsbildningen förfaller. Paragra-
fens 1 mom. motsvarar till sitt innehåll 2 kap. 
10 § i den gällande lagen. Bestämmelsens 
ordalydelse har emellertid förenklats avse-
värt. Avsikten med omformuleringen är inte 
att rubba principerna enligt vilka register-
myndigheten skall undersöka och avgöra re-
gistreringsärenden.  

Paragrafens 2 mom. motsvarar i stor ut-
sträckning gällande 2 kap. 10 § om styrelse-
medlemmarnas skyldighet att återbetala be-
lopp som har betalts för tecknade aktier jäm-
te uppkommen avkastning. I den föreslagna 
bestämmelsen nämns emellertid också verk-
ställande direktören, som ofta väljs redan i 
samband med att bolaget bildas. Styrelse-
medlemmarna och en eventuell verkställande 
direktör får enligt förslaget från det belopp 
som skall återbetalas dra av sedvanliga kost-
nader för åtgärder som avses i 10 § 3 mom. 
Med sedvanliga kostnader avses t.ex. offent-
liga avgifter enligt den gällande lagens 2 kap. 
4 § 1 mom. 3 punkten samt sedvanliga arvo-
den för upprättande av handlingar i samband 
med bolagets bildande och för därmed jäm-
förbart arbete och likaså kostnader för in-
drivning av teckningsrelaterade fordringar. 
Om aktieägarna t.ex. i avtalet om bildande 
har godkänt onormalt stora kostnader skall 
dessa dras av. Bestämmelsen är inte någon 
skadeståndsbestämmelse, vilken innebär t.ex. 
att återbetalningsskyldigheten inte kan jäm-
kas.  

 
Särskilda bestämmelser om publika aktiebo-
lag 

13 §. Särskilda förmåner och kostnader. I 
denna paragraf föreskrivs på motsvarande 
sätt som i den gällande lagens 2 kap. 2 § 
2 mom. 5 punkten och i kapitaldirektivets ar-
tikel 3 j om informationen i avtalet om bil-
dandet av ett publikt aktiebolag.  

Det är klart att bestämmelserna om betal-
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ning av aktiekapital varken i ett privat eller i 
ett publikt aktiebolag kan kringgås på så sätt 
att bolaget t.ex. i avtalet om bildande förbin-
der sig att utan vederlag ge särskilda förmå-
ner som försämrar bolagets ekonomiska 
ställning. I en sådan situation kan det bli ak-
tuellt att tillämpa också bestämmelserna om 
olaglig utbetalning av medel.  

14 §. Betydande förvärv efter bolagsbild-
ningen. I denna paragraf föreskrivs på i prin-
cip samma sätt som i gällande 2 kap. 15 § 
och i kapitaldirektivets artikel 11 om vissa 
förvärv efter att bolaget bildats. Av kapitaldi-
rektivets artikel 11 framgår inte uttryckligen 
vad revisorn borde ge yttrande om i detta 
sammanhang. I den föreslagna bestämmelsen 
förutsätts att revisorn i sitt yttrande tar ställ-
ning till utredningen om den förvärvade 
egendomen och det vederlag som betalts för 
denna samt till frågan om den förvärvade 
egendomen har ett värde som minst motsva-
rar det betalda vederlaget. Denna ordalydelse 
torde motsvara direktivets artikel 10 som det 
hänvisas till i artikel 11.  

Bestämmelsen skiljer sig från den gällande 
lagen i det avseendet att tillämpningsområdet 
har begränsats i den mån som kapitaldirekti-
vet tillåter. Bestämmelsen gäller därför en-
dast publika aktiebolag och endast förvärv 
som gjorts av undertecknare av avtalet om 
bildande. Bestämmelsen skall med stöd av 
hänvisningen i 19 kap. 2 § tillämpas också då 
ett privat aktiebolag ombildas till ett publikt.  

Bestämmelsen skall tillämpas utöver kapit-
lets 6 § 3 mom. Avsikten är att 6 § 3 mom. 
skall tillämpas vid försök att kringgå be-
stämmelserna om apport. Den paragraf som 
det här är frågan om gäller däremot också så-
dana förvärv som inte har avtalats redan i 
samband med betalningen av aktierna. Ska-
dor som eventuellt orsakats genom ett förfa-
rande som strider mot bestämmelsen skall er-
sättas på det sätts om avses i 22 kap.  

 
3 kap. Aktier 

Detta kapitel innehåller allmänna bestäm-
melser om rättigheter som aktier medför samt 
om utövande av rättigheterna, omsättning av 
aktier och aktiebolagsrättsliga värdepapper 
samt om aktiebok och aktieägarförteckning. 
En del av kapitlets bestämmelser gäller samt-

liga aktiebolag. Andra bestämmelser skall 
däremot inte tillämpas på bolag som hör till 
värdeandelssystemet. Specialbestämmelser 
om sådana bolag finns i 4 kap.  

Kapitlets bestämmelser överensstämmer 
huvudsakligen med de gällande bestämmel-
serna, som till största del ingår i den gällande 
lagens 3 kap. Bestämmelsernas ordningsföljd 
har emellertid ändrats och utformningen 
gjorts tydligare. Dessutom föreslås vissa ma-
teriella ändringar i kapitlets bestämmelser.  

I kapitlet tas inte in den gällande lagens be-
stämmelse om att en akties röstetal inte får 
vara mer än tjugo gånger större än annan ak-
ties röstetal och inte heller någon annan mot-
svarande begränsning. Begränsningar av det-
ta slag kan anses vara inkonsekventa med 
beaktande av att det i ett bolag kan finnas ak-
tier som är helt utan rösträtt. De kan sålunda i 
onödan inskränka avtalsfriheten. Röstvärdes-
skillnader påverkar naturligtvis intresset att 
investera i olika slag av aktier samt de priser 
som investerarna är villiga att betala för akti-
erna.  

Bestämmelser om aktier som helt eller del-
vis saknar rösträtt föreslås bli enklare och 
mera flexibelt utformade. Med avvikelse från 
vad som i den gällande lagens 3 kap. 1 a § 
2 mom. föreskrivs om preferensaktier är det 
enligt förslaget inte nödvändigt att förena 
dessa aktier med ekonomiska förmåner vid 
utbetalning av bolagets medel. Det är fråga 
om en rent formell förutsättning som i onö-
dan begränsar avtalsfriheten. I förslaget an-
vänds sålunda inte benämningen preferensak-
tie.  

I lagen föreslås presumtionsbestämmelser 
om den detaljerade innebörden av en lös-
ningsrätt som baserar sig på en lösningsklau-
sul och likaså om inlösenförfarandet. En lös-
ningsklausul kan sålunda endast i undantags-
fall vara bristfällig eller felaktig på ett sätt 
som leder till att ingen lösningsrätt över hu-
vud taget existerar i bolaget. Smärre ändring-
ar behandlas i respektive paragrafers moti-
veringsavsnitt.  

 
Allmänna bestämmelser 

1 §. Aktier av samma och olika slag. I den-
na paragraf ingår grundläggande bestämmel-
ser om aktieägarnas inbördes relationer.  
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I paragrafens 1 mom. upprepas för det för-
sta den redan av 1 kap. 7 § framgående prin-
cipen enligt vilken utgångspunkten är den att 
alla aktier medför samma rättigheter i bola-
get. Då det i bolaget kan finnas aktier av oli-
ka slag skall skillnaderna anges i bolagsord-
ningen. Motsvarande bestämmelser finns i 
den gällande lagens 3 kap. 1 § 1 mom.  

I förslaget har inte tagits in motsvarande 
bestämmelse som i den gällande lagen om att 
i bolagsordningen måste tas in bestämmelser 
om antalet eller minimi- och maximiantalet 
aktier som medför avvikande rättigheter, ef-
tersom det enligt förslaget inte heller annars 
är nödvändigt att i bolagsordningen ange an-
talet aktier i bolaget. I bolagsordningen kan 
emellertid också i fortsättningen tas in be-
stämmelser om detta. Av handelsregistret 
framgår bolagets antal aktier av olika slag. 
Också av den aktiebok som avses i detta ka-
pitels 15 § eller av värdeandelssystemets 
uppgifter enligt 4 kap. framgår aktieslagen 
samt övriga skillnader i de rättigheter och 
skyldigheter som aktierna medför.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs vad som 
skiljer aktier från varandra. Aktier är av olika 
slag i den bemärkelse som avses i aktiebo-
lagslagen om de enligt momentets 1 punkt 
skiljer sig från varandra i fråga om röstvärdet 
och den rätt som de medför vid utbetalning 
av bolagets medel. Vidare är aktier enligt 
momentets 2 punkt av olika slag om det an-
nars föreskrivs i bolagsordningen att de är av 
olika slag. Detta motsvarar i huvudsak 3 kap. 
1 § 2 mom. i den gällande lagen. Enligt mo-
mentet finns det emellertid inget hinder för 
att i bolagsordningen föreskriva också om 
sådana aktier av olika slag som inte skiljer 
sig från varandra i fråga om sina egenskaper.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om om-
vandling av aktier i enlighet med en klausul i 
bolagsordningen. Momentets bestämmelser 
motsvarar 3 kap. 1 § 4 mom. i den gällande 
lagen. Ordalydelsen har emellertid ändrats en 
aning för att ange att omvandlingen kan ske 
också i något annat avseende än genom att en 
aktie omvandlas till en aktie av något annat 
slag. Sålunda kan i bolagsordningen före-
skrivas t.ex. att en A-aktie omvandlas till två 
B-aktier.  

2 §. Utövande av aktierättigheter. I denna 
paragraf föreslås allmänna bestämmelser om 

utövande de rättigheter som en aktie medför, 
dvs. ägarrättigheterna. Paragrafens 1 och 
2 mom. motsvarar i sak 3 kap. 13 § i den gäl-
lande lagen. För att understryka dessa be-
stämmelsers betydelse har de placerats i bör-
jan av kapitlet. I paragrafens 1 mom. föreslås 
dessutom för klarhetens skull ett konstate-
rande av att föreslagna 4 kap. 2 § skall till-
lämpas i stället för detta moment i ett bolag 
som har anslutits till värdeandelssystemet 
och som bl.a. inte för företeckningar enligt 
detta kapitels 15 § och inte heller utfärdar ak-
tiebrev.  

I paragrafens 3 mom. föreslås dessutom för 
klarhetens skull en uttrycklig bestämmelse 
om att en aktie som tillhör bolaget självt inte 
medför några rättigheter i bolaget. I lagför-
slagets 5 kap. 9 §, 16 kap. 16 § 3 mom. och 
17 kap. 16 § 3 mom. ingår bestämmelser som 
uttrycker samma allmänna princip.  

 
En akties röstvärde 

3 §. Röstvärde. I denna paragraf föreskrivs 
allmänt om aktiers röstvärde.  

Paragrafens 1 mom. motsvarar 3 kap. 1 a § 
1 mom. i den gällande lagen, utom i det av-
seendet att det föreslagna momentet inte in-
nehåller någon bestämmelse enligt vilken en 
akties röstetal inte får vara mer än tjugo 
gånger större än en annan akties röstetal.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan det i ett bo-
lag också finnas aktier som helt eller delvis 
saknar rösträtt. De föreslagna bestämmelser-
na skiljer sig emellertid från vad som i den 
gällande lagens 3 kap. 1 a—1c § föreskrivs 
om preferensaktier. Enligt förslaget är det 
möjligt att i bolagsordningen föreskriva att 
en aktie inte har någon rösträtt, antingen så 
att aktien inte medför någon rösträtt över hu-
vud taget eller så att aktien inte ger rätt att 
rösta i vissa ärenden som behandlas på bo-
lagsstämman. Enligt den sist nämnda be-
stämmelsen kan i bolagsordningen också fö-
reskrivas att en aktie ger rösträtt endast i vis-
sa typer av ärenden som räknas upp särskilt. 
Också i fortsättningen får endast en del av 
bolagets aktier sakna rösträtt, även om varje 
ärende som behandlas på bolagsstämman be-
dömas särskilt i detta avseende. Det finns så-
lunda inte något hinder t.ex. för att en del av 
bolagets aktier medför rösträtt endast i ett 
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visst ärende som behandlas på bolagsstäm-
man, medan de övriga aktierna inte medför 
rösträtt i det ärendet men däremot i alla andra 
ärenden. Bolagsordningens bestämmelser får 
emellertid inte leda till att inte en enda aktie 
medför rösträtt i något ärende som behandlas 
på bolagsstämman.  

Även om det inte är nödvändigt att förena 
en aktie som helt eller delvis saknar rösträtt 
med någon sådan särskild ekonomisk förmån 
vid utbetalning av bolagets medel som avses 
i den gällande lagens 3 kap. 1 a § 1 mom. 
och 1 c § 1 mom., är detta naturligtvis möj-
ligt också i fortsättningen.  

Även om en aktie inte medför rösträtt mås-
te aktieägarens samtycke utverkas för vissa 
beslut som påverkar hans eller hennes ställ-
ning, enligt vad som föreskrivs i lagförsla-
gets 5 kap. 29 §.  

4 §. Aktier utan rösträtt. För att underlätta 
användningen av aktier som helt eller delvis 
saknar rösträtt föreslås i paragrafens 1 mom. 
några presumtionsbestämmelser som skall 
tillämpas om inte något annat föreskrivs i bo-
lagsordningen.  

I momentets 1 punkt föreslås en presum-
tionsbestämmelse enligt vilken utgångspunk-
ten är den att en aktie som avses i 3 § 2 mom. 
med undantag för rösträtten medför alla de 
rättigheter som i allmänhet är förknippade 
med en aktie. Framförallt tydlighetsskäl talar 
för denna bestämmelse. Om man vill att en 
aktie som helt eller delvis saknar rösträtt 
skall skilja sig från röstberättigade aktier till 
sina övriga egenskaper skall en uttrycklig be-
stämmelse om detta tas in i bolagsordningen. 
Den som äger en sådan aktie har t.ex. sin ful-
la rätt att delta i bolagsstämman och vid den-
na utöva andra rättigheter som tillkommer en 
aktieägare utom rösträtten, om inte något an-
nat föreskrivs i bolagsordningen. En sådan 
aktie ger också normal rätt till en andel vid 
utbetalning av bolagets medel, om inte en 
särskild bestämmelse om saken har tagits in i 
bolagsordningen.  

I bolagsordningen kan andra rättigheter än 
rösträtten begränsas under samma förutsätt-
ningar som aktierättigheter över huvud taget 
kan begränsas. Rättigheter som grundar sig 
på lagens tvingande bestämmelser kan inte 
begränsas. T.ex. bestämmelserna om en ak-
tieägares viktigaste rättsmedel, såsom rätten 

att yrka på skadestånd eller framställa ett 
lösningsanspråk vid missbruk av inflytande, 
är på så sätt tvingande att tillämpningen av 
dem inte kan förhindras genom en bestäm-
melse i bolagsordningen. Detsamma gäller 
rätten att klandra bolagsstämmans beslut, 
även om ägaren till en aktie utan rösträtt i ett 
enskilt fall inte anses ha något rättsligt intres-
se av att använda sig av rättsmedlet i fråga. 
Enligt förslagets 9 kap. 3 § 3 mom. är det i 
allmänhet inte möjligt att i ett publikt aktie-
bolags bolagsordning begränsa en aktieäga-
res företrädesrätt vid emission. Undantag 
görs emellertid för aktier som enligt bolags-
ordningen inte medför rätt till en andel vid 
utbetalning av bolagets medel. I fråga om så-
dana aktier kan i bolagsordningen enligt för-
slaget föreskrivas att en aktie inte över huvud 
taget medför företrädesrätt vid emission. Det-
ta motsvarar delvis 3 kap. 1 c § 3 mom. i den 
gällande lagen.  

Enligt momentets 2 punkt medför en aktie 
som avses i 3 § 2 mom. rösträtt i alla ären-
den, om den utdelning som enligt bolagsord-
ningen skall betalas på den oberoende av ett 
utdelningsbeslut inte har betalts ännu efter 
åtta månader från räkenskapsperiodens ut-
gång. På många håll i världen förekommer 
det att man i bolagsordningen tar in bestäm-
melser som innebär att utdelning på aktier 
utan rösträtt inte är beroende av bolagets ut-
delningsbeslut. Presumtionsbestämmelsen 
understryker sådana aktieägares ställning. 
Bestämmelsen motsvarar delvis gällande 3 
kap. 1 b § 2 mom. om preferensaktier, men 
den föreslagna bestämmelsen är bl.a. helt 
dispositiv.  

Enligt presumtionsbestämmelsen i momen-
tets 3 punkt skall i ett ärende där en aktie som 
avses i 3 § 2 mom. inte medför rösträtt, den-
na aktie inte beaktas vid beräknandet av den 
majoritet som förutsätts för bolagsstämmans 
beslut. Om inte annat följer av bolagsord-
ningen skall sålunda en sådan aktie i allmän-
het inte beaktas då t.ex. vid tillämpning av 
5 kap. 27 och 28 § de aktier räknas som är 
företrädda vid stämman. Däremot skall en 
sådan aktie räknas med t.ex. då den andel av 
bolagets samtliga eller vid bolagsstämman 
företrädda aktier bestäms som förutsätts för 
användning av vissa av minoritetens rättsme-
del. En sådan aktie skall också beaktas när 
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aktiernas antal räknas vid tillämpning av 
18 kap. 1 § om inlösen av minoritetsaktier.  

Enligt paragrafens 3 mom. skall om en ak-
tie som avses i 3 § 2 mom. medför rösträtt i 
en del av de ärenden som behandlas på bo-
lagsstämman, i bolagsordningen föreskrivas 
hur aktien beaktas vid beräknandet av röste-
tal i samband med inlösen av minoritetsaktier 
enligt 18 kap. 1 §. Bestämmelsen gäller inte 
sådana fall där en aktie inte medför någon 
rösträtt över huvud taget, eftersom det då är 
klart att aktien inte påverkar röstetalen i frå-
ga.  

Det uppenbara syftet med en sådan be-
stämmelse i bolagsordningen som avses i 
momentet får inte vara att kringgå de tving-
ande bestämmelserna om inlösen. Det kan 
vara fråga om sådant kringgående t.ex. om en 
aktie enligt bolagsordningen inte över huvud 
taget skall beaktas vid beräkning av röstetal 
enligt 18 kap. 1 §, trots att bolagsordningen 
begränsar aktiens röstetal endast i fråga om 
vissa, mindre betydelsefulla beslut.  

 
En akties bokföringsmässiga motvärde och 
nominella belopp 

5 §. Bokföringsmässigt motvärde och no-
minellt belopp. Så som nämns i den allmänna 
motiveringen bygger de föreslagna bestäm-
melserna om aktier och aktiekapital på att ak-
tierna inte har något nominellt belopp. Detta 
möjliggör en flexiblare reglering utan att 
ändå försvaga aktieägar- eller borgenärs-
skyddet. I ett system med aktier utan nomi-
nellt belopp korrelerar aktierna inte med ak-
tiekapitalet, som i bolagets balansräkning tas 
upp som bundet kapital till förmån för bor-
genärerna.   

I paragrafens 1 mom. föreslås en bestäm-
melse om bokföringsmässigt motvärde. Be-
stämmelsen åskådliggör skillnaden mellan ett 
system med aktier utan nominellt belopp och 
med ett system som är baserat på aktier med 
nominellt belopp och förtydligar samtidigt 
förslagets förhållande till kapitaldirektivets 
bestämmelser. Med bokföringsmässigt mot-
värde avses det aktierelaterade belopp som 
tas upp i aktiekapitalet när bolaget bildas och 
när nya aktier emitteras. Bestämmelser om 
saken finns i 2 kap. 4 §, 9 kap. 6 § 1 mom. 
och 10 kap. 7 § 1 mom. Till åtskillnad från 

vad som i den gällande lagen och i förslaget 
avses med nominellt belopp kan detta belopp 
variera så som kapitaldirektivet tillåter, dvs. 
vara olika stort för olika aktier. Beloppet kan 
också vara noll om hela teckningspriset av-
sätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital 
eller om en aktie emitteras gratis. Beloppet 
av det bokföringsmässiga motvärdet anger 
inte över huvud taget vilka rättigheter aktien 
medför utan det är endast fråga om ett tek-
niskt begrepp som används i kapitaldirekti-
vet. Den omständigheten att aktiernas mot-
värde är olika stort innebär t.ex. inte att aktier 
med identiska rättigheter skall betraktas som 
aktier av olika slag. Bestämmelsen i kapital-
direktivets artikel 8 om att aktier inte får 
emitteras mot vederlag som underskrider det 
bokföringsmässiga motvärdet förverkligas 
genom de föreslagna bestämmelserna som 
säkerställer att aktierna och samtidigt det be-
lopp som skall tas upp i aktiekapitalet betalas 
till bolaget.  

Med tanke på sådana bolag som i sin bo-
lagsordning vill hålla kvar en bestämmelse 
om aktiernas nominella belopp föreslås en 
bestämmelse om saken i paragrafens 2 mom. 
Härmed avses liksom för närvarande att det 
nominella beloppet i bolagsordningen anges 
som ett penningbelopp. Det nominella belop-
pet skall vara samma för alla aktier. I sakligt 
hänseende motsvarande bestämmelser finns i 
den gällande lagens 1 kap. 1 § 3 och 4 mom. 
samt i 2 kap. 3 § 1 mom. 5 punkten. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om det no-
minella beloppets materiella betydelse. Den 
centrala innebörden av bestämmelsen om 
nominellt belopp är att den förbjuder emis-
sion till underkurs. När bolaget bildas skall i 
aktiekapitalet för varje aktie tas upp minst 
det nominella beloppet, vilket samtidigt in-
nebär att teckningspriset för en aktie inte kan 
understiga det nominella beloppet. På mot-
svarande sätt när nya aktier emitteras vid en 
aktieemission eller på grund av optionsrätter, 
skall aktiekapitalet ökas med minst varje ak-
ties nominella belopp. För ökningen kan an-
vändas aktiernas teckningspris, vilket innebär 
att detta inte kan underskrida det nominella 
beloppet. Om emissionen är gratis skall ak-
tiekapitalet samtidigt ökas med en fondför-
höjning som motsvarar aktiernas samman-
lagda nominella belopp. Förfarandet motsva-



 RP 109/2005 rd 
  

 

55

rar en fondemission enligt den gällande la-
gen. Ett alternativt förfarande är att teck-
ningspriset och den därpå baserade ökningen 
av aktiekapitalet täcker endast en del av det 
nominella beloppet medan återstoden av den 
ökning av aktiekapitalet som motsvarar det 
nominella beloppet genomförs som en fond-
förhöjning. Detta förfarande motsvarar en 
s.k. blandemission enligt den gällande lagen. 
I förslaget ingår inte mot den gällande lagens 
4 kap. 2 a § 1 mom. och 12 § 2 mom. sva-
rande bestämmelser. Enligt dessa kan styrel-
sen inte med stöd av ett bemyndigande fatta 
ett beslut av det sist nämnda slaget och bo-
lagsstämmans beslut skall dessutom i vissa 
fall fattas med kvalificerad nio tiondels majo-
ritet.  

I momentet föreskrivs vidare att aktiekapi-
talet inte heller får minskas så att det under-
stiger aktiernas sammanlagda nominella be-
lopp. På detta sätt säkerställs det att aktieka-
pitalet liksom för närvarande alltid uppgår till 
minst aktiernas sammanlagda nominella be-
lopp. Däremot kan aktiekapitalet överstiga 
aktiernas sammanlagda nominella belopp. 
Skillnaden motsvarar överkurs enligt den 
gällande lagen. Såsom framgår av förslagets 
8 kap. kan någon överkursfond emellertid 
inte avsättas enligt den nya lagen.  

I förslaget ingår inte någon mot gällande 
1 kap. 1 § 4 mom. svarande bestämmelse en-
ligt vilken på det bokföringsmässiga motvär-
det i regel tillämpas vad som föreskrivs om 
nominellt belopp. Om det i bolagsordningen 
inte finns någon bestämmelse om nominellt 
belopp skall lagens bestämmelser om nomi-
nellt belopp inte tillämpas till någon del. Det-
ta gäller också bolag som har slopat systemet 
med nominellt belopp redan enligt under gäl-
lande lagens giltighetstid.  

 
En akties överlåtbarhet 

6 §. Tillåtna klausuler som begränsar om-
sättningen. I denna paragraf föreskrivs om 
den av gällande 3 kap. 2 § framgående prin-
cipen att i bolagsordningen kan tas in endast 
sådana begränsningsklausuler som uttryckli-
gen nämns i lagen. Klausuler som begränsar 
omsättningen innebär undantag från princi-
pen om aktiers fria överlåtbarhet som fram-
går av förslagets 1 kap. 4 §. För ett bevaran-

de av den s.k. typtvångsprincipen som gäller 
klausuler av detta slag talar framförallt kravet 
på tydlighet och strävan att undvika tolk-
ningssvårigheter. Av nämnda orsaker före-
slås att endast sådana klausuler som avses i 
den gällande lagen skall vara tillåtna också i 
fortsättningen, dvs. lösningsklausuler och 
samtyckesklausuler.  

7 §. Inlösenklausul. I paragrafens 1 mom. 
föreslås bestämmelser om minimiinnehållet i 
en lösningsklausul. Delvis motsvarande be-
stämmelser ingår i den gällande lagens 3 kap. 
3 § 1 mom. Ett minimikrav när det gäller 
lösningsklausulens innehåll är enligt momen-
tet att av klausulen framgår lösningsrätten 
och vilka som har lösningsrätt. Liksom för 
närvarande kan en aktieägare, ett bolag eller 
någon annan person ha lösningsrätt. Om flera 
har lösningsrätt skall i bolagsordningen dess-
utom, på motsvarande sätt som i den gällande 
lagens 3 kap. 3 § 1 mom. 2 punkten anges 
hur företrädesrätten mellan dessa bestäms.  

I 2 mom. föreskrivs om lösningsrättens öv-
riga innehåll och om inlösningsförfarandet. 
Bestämmelsen skiljer sig i tekniskt hänseen-
de från den gällande lagens 3 kap. 3 § 
1 mom., vari det förutsätts att heltäckande 
bestämmelser om lösningsrätten och -förfa-
randet tas in i bolagsordningen. I rättspraxis 
(HD 1984 II 170 och 1992:8) har det ansetts 
att om en lösningsklausul inte innehåller alla 
bestämmelser som lagen förutsätter eller om 
lösningsklausulens bestämmelser strider mot 
tvingande bestämmelser i lag, gäller i bolaget 
ingen lösningsrätt över huvud taget. En sådan 
slutsats kan anses vara tämligen överraskan-
de från aktieägarnas synpunkt. Av denna an-
ledning föreslås att i lagen tas in heltäckande 
presumtionsbestämmelser om lösningsrätten 
och -förfarandet. Presumtionsbestämmelser-
na skall tillämpas om något annat inte före-
skrivs i bolagsordningen eller om bolagsord-
ningens bestämmelser strider mot tvingande 
bestämmelser i lag.  

Enligt momentets 1 punkt gäller lösnings-
rätten, om inte något annat föreskrivs i bo-
lagsordningen, alla slags förvärv. Om man 
vill att lösningsrätten inte skall gälla vissa 
typer av förvärv, såsom familje- och arvs-
rättsliga förvärv, skall dessa uteslutas från 
klausulens tillämpningsområde på samma 
sätt som enligt 3 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i 
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den gällande lagen.  
Klausulens tillämpningsområde kan be-

gränsas också i förhållande till vilka parterna 
i förvärvet är. Om inte något annat föreskrivs 
gäller lösningsrätten enligt vedertagen stånd-
punkt i rättspraxis i allmänhet inte förvärv 
där en aktie övergår till en aktieägare i bola-
get.  

En bestämmelse som motsvarar momentets 
2 punkt ingår i den gällande lagens 3 kap. 3 § 
2 mom.  

Enligt momentets 3 punkt är lösenbeloppet 
aktiens gängse pris. Vid förvärv mot veder-
lag anses som gängse pris det pris som par-
terna i rättshandlingen har kommit överens 
om, om det inte visas att det gängse priset 
avviker från detta. I bolagsordningen kan fö-
reskrivas annat om lösenbeloppet eller grun-
derna för beräkning av detta eller på något 
sätt som preciserar lagens presumtionsbe-
stämmelse.  

Enligt presumtionsbestämmelsen i momen-
tets 4 punkt skall styrelsen skriftligen eller på 
det sätt som kallelse till bolagsstämma utfär-
das, inom en månad efter att ha underrättats 
om en aktieöverföring, underrätta de lös-
ningsberättigade om överföringen. Om det är 
fråga om bolagets egen lösningsrätt förutsätts 
naturligtvis inte sådana åtgärder som avses i 
denna punkt. Styrelsen har rätt att underrätta 
de lösningsberättigade antingen skriftligen 
eller på det sätt som kallelse till bolagsstäm-
ma utfärdas, om det finns särskilda bestäm-
melser i bolagsordningen om det sist nämnda 
förfarandet. I bolagsordningen kan också fö-
reskrivas om något annat förfarande samt om 
en kortare tidsfrist för underrättelsen än en 
månad. Däremot är det enligt paragrafens 
3 mom. inte möjligt att förlänga tidsfristen. 
Om styrelsen försummar att underrätta de 
lösningsberättigade inom den angivna tiden 
kan styrelsemedlemmarna bli skadestånds-
skyldiga enligt bestämmelserna i 22 kap. 
Däremot förlänger en försummelse inte inlö-
sentiden.  

Enligt presumtionsbestämmelsen i momen-
tets 5 punkt skall inlösningsanspråket riktas 
till bolaget inom två månader efter att styrel-
sen har underrättats om aktieövergången. 
Detta motsvarar maximitiden enligt gällande 
3 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten. Om bolaget är 
inlösare skall anspråket framställas till den 

som förvärvat aktien.  
Enligt presumtionsbestämmelsen i momen-

tets 6 punkt skall lösenbeloppet betalas inom 
en månad från utgången av den tidsfrist som 
nämns i 5 punkten eller, då lösenbeloppet 
inte är fast bestämt, från det att lösenbeloppet 
fastställdes. Detta motsvarar den maximitid 
som anges i den gällande lagens 3 kap. 3 § 
1 mom. 5 punkten. Försummelse av de tids-
frister som avses i de nämnda punkterna le-
der till förlust av lösningsrätten.  

Enligt paragrafen 3 mom. kan de tidsfrister 
som avses i 2 mom. 4—6 punkten inte för-
längas i bolagsordningen utan endast förkor-
tas. Detta motsvarar i sak, när det gäller 
framställande av inlösningsanspråk och be-
talning av lösenbeloppet, 3 kap. 3 § 1 mom. 
4—5 punkten i den gällande lagen, utom i 
det avseendet att om lösningsklausulens tids-
frister är lagstridiga medför detta inte att 
klausulen är ogiltig utan endast att de i lagen 
angivna tidsfristerna tillämpas.  

Paragrafens 4 mom. innehåller huvudsakli-
gen mot den gällande lagens 3 kap. 3 § 
4 mom. svarande bestämmelser om utnytt-
jande av aktierelaterade rättigheter innan det 
har framgått om lösningsrätten kommer att 
utnyttjas. Bestämmelsen har emellertid för 
konsekvensens skull utsträckts till att gälla 
alla situationer där det är fråga om utbetal-
ning av medel och företrädesrätt vid emis-
sion. Med beaktande av syftet med momen-
tets bestämmelser är avsikten inte att förhind-
ra att förvärvare och inlösare t.ex. under en 
inlösentvist utnyttjar sina aktierelaterade för-
valtningsrättigheter genom en gemensam fö-
reträdare, på motsvarande sätt som i kapitlets 
2 § 2 mom. föreskrivs om samägare, om par-
terna kan komma överens om en sådan före-
trädare.  

I paragrafens 5 mom. föreslås en mot bör-
jan av gällande 3 kap. 3 § 5 mom. svarande 
bestämmelse enligt vilken bolaget kan lösa in 
aktier endast med utdelningsbara medel. En-
ligt förslaget får aktier inte lösas in med ak-
tiekapital, eftersom borgenärsskyddet i sam-
band med ett sådant förfarande skulle vara 
alltför tidskrävande i förhållande till inlösen-
förfarandet.  

Bolagets beslutsfattande skulle liksom för 
närvarande jämställas med beslutsfattandet i 
en situation där aktier löses in till bolaget 
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med stöd av ett inlösningsvillkor i bolags-
ordningen. I momentet föreslås sålunda en 
hänvisning till vad som i 15 kap. 10 § 
2 mom. föreskrivs om inlösningsbeslut. I ett 
publikt aktiebolag skall inlösningsbeslut så-
lunda i allmänhet fattas av bolagsstämman, 
som emellertid också kan bemyndiga styrel-
sen att besluta om saken. I ett privat aktiebo-
lag skall inlösningsbeslut, med avvikelse från 
den gällande lagen, fattas av styrelsen.  

Det har inte ansetts vara nödvändigt att i 
den föreslagna lagen ta in en mot 3 kap. 3 § 
2 mom. i den gällande lagen svarande be-
stämmelse om jämkning av bolagsordningens 
bestämmelse om lösenbeloppet, eftersom bo-
lagsordningens bestämmelser enligt rådande 
uppfattning kan jämkas med stöd av 36 § i 
lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrät-
tens område (HD 1990:171 och 1999:42). 
Det sist nämnda lagrummet är tillämpligt 
också på den ifrågavarande situationen. I pa-
ragrafen föreslås inte heller bestämmelser 
som motsvarar gällande 3 kap. 3 § 3 mom. 
om behandling av inlösningstvister i skilje-
förfarande, eftersom detta regleras i lagför-
slagets 24 kap.  

8 §. Samtyckesklausul. I denna paragraf fö-
reslås motsvarande bestämmelser som gäl-
lande 3 kap. 4 § om en samtyckesklausul. 
Gällande 3 kap. 4 § 2 mom. föreslås för klar-
hetens skull bli indelat i två moment.  

I paragrafens 2 mom.  föreslås dessutom en 
presumtionsbestämmelse om samtyckesklau-
sulens innehåll enligt vilken samtyckesfrå-
gan, om flera aktier har förvärvats på en 
gång, skall avgöras på samma sätt i fråga om 
alla dessa aktier, om inte något annat före-
skrivs i bolagsordningen. Detta motsvarar 7 § 
2 mom. 2 punkten som gäller inlösen av 
samtliga aktier som är föremål för samma 
förvärv.  

På motsvarande sätt föreslås att paragrafen 
kompletteras med ett 4 mom. vari delvis i 
överensstämmelse med 7 § 4 mom. före-
skrivs att förvärvaren innan samtycke har gi-
vits inte har någon annan på aktien baserad 
rätt i bolaget än rätt vid utbetalning av bola-
gets medel och företrädesrätt vid emission. 
Detta motsvarar det nuvarande rättsläget i 
fråga om aktier för vilka har utfärdats aktie-
brev och vilkas s.k. förmögenhetsrelaterade 
rättigheter utövas i enlighet med 2 § 1 mom. 

andra meningen. I fråga om aktier för vilka 
inte har utfärdats aktiebrev utvidgar bestäm-
melsen förvärvarens rättigheter, eftersom 
förmögenhetsrelaterade rättigheter kunde ut-
nyttjas också i detta fall, även om förvärva-
ren inte har antecknats i aktieboken enligt 
den första meningen i 2 § 1 mom. eller i ak-
tieägarförteckningen enligt 4 kap. 2 § 
1 mom.  

Om samtycke vägras kan förvärvaren över-
låta aktien vidare eller nöja sig med att utöva 
förmögenhetsrelaterade rättigheter i bolaget. 
En aktie som förvärvats på grund av företrä-
desrätt medför inte heller enligt momentet 
utan bolagets samtycke annan rätt än att ut-
öva förmögenhetsrelaterade rättigheter. I frå-
ga om förvärvarens rätt att häva köpet eller 
någon annan överlåtelseåtgärd på den grun-
den att bolaget har vägrat samtycke, tilläm-
pas allmänna avtalsrättsliga regler.  

 
Aktiebrev och andra bevis över aktierättighe-
ter 

9 §. Utfärdande av aktiebrev. I den före-
slagna paragrafens 1 mom. föreskrivs ut-
tryckligen att om bolagets aktier inte har an-
slutits till värdeandelssystemet kan styrelsen 
utfärda aktiebrev över dem. Detta motsvarar 
gällande rätt. Vidare föreskrivs i momentet 
att aktiebrevet emellertid inte får utfärdas 
förrän bolaget och aktierna har registrerats 
samt att aktiebrev får utfärdas endast till ak-
tieägare som är införda i aktieboken. I sak 
motsvarande bestämmelser ingår i 3 kap. 5 § 
1 mom. i den gällande lagen. Eftersom en-
dast aktier som är till fullo betalda kan regi-
streras, nämns i förslaget emellertid inte sär-
skilt att en förutsättning för utfärdande av ak-
tiebrev är att aktien är betald.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en i sak mot 
gällande 3 kap. 7 § 1 mom. svarande be-
stämmelse om att bolagets styrelse under de 
förutsättningar som nämns i 1 mom. är skyl-
dig att på begäran av en aktieägare utfärda 
aktiebrev över dennes aktier. Dessutom före-
slås i momentet mot gällande 3 kap. 7 § 
2 mom. svarande bestämmelser om delning 
och sammanläggning samt annat utbyte av 
aktiebrev.  

10 §. Innehållet i aktiebrev. Paragrafens 
bestämmelser om innehållet i aktiebrev mot-
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svarar i sak gällande 3 kap. 5 §. Ordalydelsen 
har emellertid moderniserats och bestämmel-
serna har över huvud taget getts en tydligare 
utformning.  

11 §. Anteckningar på aktiebrev i vissa fall. 
Enligt paragrafens 1 mom. 1 punkten skall på 
ett aktiebrev utan dröjsmål antecknas att ak-
tien förklaras ogiltig. Motsvarande bestäm-
melse finns i 3 kap. 6 § 1 mom. i den gällan-
de lagen.  

Momentets övriga punkter gäller situatio-
ner där en aktieägares s.k. förmögenhetsrela-
terade rättigheter utnyttjas på det sätt som 
avses i den andra meningen i kapitlets 2 § 
1 mom., dvs. genom uppvisande av aktie-
brev. Enligt momentets 2 punkt skall på ett 
aktiebrev antecknas också att medel betalas 
ut eller aktier ges mot uppvisande av aktie-
brev. Denna punkt gäller inte sådan utbetal-
ning av medel eller sådant deltagande i en 
emission som sker mot utdelningskupong el-
ler med användning av emissionskupong el-
ler emissionsbevis. Enligt momentets 3 punkt 
skall på ett aktiebrev på motsvarande sätt an-
tecknas att ett bevis som avses i 12 § 2 mom., 
t.ex. ett emissionsbevis, utfärdas mot uppvi-
sande av aktiebrev. Bestämmelsen i 2 punk-
ten om utbetalning av medel har för konse-
kvensens skull, med beaktande av gällande 
3 kap. 6 § 1 mom. utvidgats till att gälla alla 
sådana situationer där medel betalas ut mot 
uppvisande av aktiebrev. I sak mot 2 och 
3 punkten svarande bestämmelser om delta-
gande i emission och utfärdande av emis-
sionsbevis ingår i den gällande lagens 4 kap. 
3 § 2 mom.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en mot 3 kap. 
6 § 2 mom. i den gällande lagen svarande be-
stämmelse om att i ett aktiebrev skall tas in 
ett omnämnde om att detta utfärdas i stället 
för ett aktiebrev som skall dödas. 

12 §. Andra bevis över aktierättigheter. I 
paragrafens 1 mom. föreslås bestämmelser 
som i sak motsvarar gällande 3 kap. 8 § om 
interimsbevis som bolaget kan utfärda innan 
ett aktiebrev utfärdas. I fråga om anteckning-
ar om att en aktie är betald har det ansetts 
tillräckligt att i interimsbeviset på begäran 
görs en anteckning om betalningen. 

I paragrafens 2 mom. föreslås bestämmel-
ser som ersätter de bestämmelser om emis-
sions- och optionsbevis som ingår i den gäl-

lande lagens 4 kap. 3 § 1 mom. och 12 a § 
1 mom. Bestämmelsernas utformning före-
slås bli enklare och konsekventare. Enligt 
momentet kan bolaget utfärda ett bevis av 
värdepapperskaraktär över teckningsrätt vid 
en emission mot vederlag, dvs. ett emis-
sionsbevis, eller motsvarande bevis över op-
tionsrätt, dvs. ett optionsbevis. Med avvikel-
se från den gällande lagen har bolaget pröv-
ningsrätt när det gäller utfärdandet av emis-
sionsbevis. Detta gäller även utfärdande av 
optionsbevis. Med avvikelse från den gällan-
de lagen är det inte nödvändigt att bestämma 
i villkoren för optionsrätterna om att ett op-
tionsbevis utfärdas. I momentet föreslås inte 
heller bestämmelser om sådana bevis över 
teckning av optionsrätter som annars skall ut-
färdas. I lagförslagets 10 kap. 5 § föreskrivs 
att optionsrätter skall tecknas bevisligen.  

En ny bestämmelse i momentet är att bola-
get kan utfärda också bevis som anger någon 
annan motsvarande rätt. Bolaget kan t.ex. 
förvärva egna aktier genom att i relation till 
aktieinnehaven emittera s.k. försäljningsrät-
ter som berättigar innehavaren att sälja ett 
visst antal aktier till bolaget och som kan 
vara föremål för handel. Försäljningsrätter-
nas överlåtbarhet kan främjas genom an-
vändning av bevis av värdepapperskaraktär, 
av det slag som avses i momentet. I stället för 
genom användning av bevis i värdepappers-
form kan emissionen ske inom värdeandels-
systemet, enligt vad som föreskrivs i lagen 
om detta.  

Enligt paragrafens 3 mom. kan en aktie-
emission genomföras också med användning 
av emissionskuponger som hör till aktiebre-
ven. Med avvikelse från gällande 4 kap. 3 § 
1 mom. är det inte nödvändigt att bestämma 
om användningen av kuponger i emissions-
beslutet, utan styrelsen kan besluta om saken 
i samband med genomförandet av emissio-
nen. Lagförslagets 9 kap. 8 § om aktieägar-
nas rätt att få information om teckningssättet 
och -tiden gäller bl.a. eventuell användning 
av emissionskuponger. När emissionsku-
ponger används utfärdas naturligtvis inga 
emissionsbevis. Dessutom föreslås i momen-
tet en uttrycklig bestämmelse också om möj-
ligheten att använda emissionskuponger vid 
utbetalning av medel.  

13 §. Tillämpning av lagen om skuldebrev 
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på aktiebrev och andra bevis. I denna para-
graf föreskrivs om tillämpning av skulde-
brevslagens bestämmelser om löpande aktie-
brev vid omsättning av sådana aktiebolags-
rättsliga värdepapper som avses ovan. Be-
stämmelserna motsvarar huvudsakligen 
3 kap. 9 § i den gällande lagen.  

Paragrafens 1 mom. om tillämpning av 
skuldebrevslagens 13, 14 och 22 § om löpan-
de skuldebrev motsvarar i fråga om aktiebrev 
och interimsbevis bestämmelserna i den gäl-
lande lagens 3 kap. 9 § 1 mom. I fråga om 
emissions-, options- och andra sådana bevis 
som avses i 12 § 2 mom. föreslås att till den-
na kategori av bevis, med avvikelse från gäl-
lande 3 kap. 9 § 2 mom., kan hänföras också 
andra än innehavarpapper. Om ett intyg är 
ställt till viss man jämställs det vid tillämp-
ningen av de nämnda bestämmelserna med 
ett skuldebrev som är ställt till viss man eller 
order. Om ett bevis inte ställs till viss man 
skall bestämmelserna om innehavarskulde-
brev tillämpas liksom för närvarande.  

Bestämmelserna om emissionskuponger i 
paragrafens 2 mom. motsvarar i väsentliga 
avseenden de bestämmelser om sådana ku-
ponger som ingår i gällande 3 kap. 9 § 
2 mom.  

I paragrafens 3 mom. hänvisas liksom en-
ligt den gällande lagen i fråga om emissions-
kuponger till skuldebrevslagens 24 och 25 §.  

14 §. Bolagets tvångsmedel. I paragrafen 
föreskrivs om bolagets tvångsmedel i situa-
tioner där ett aktiebrev inte uppvisas för bo-
laget för att förses med sådan påskrift som 
avses i lagen eller för utbyte till följd av en 
omvandlingsklausul i bolagsordningen. Be-
stämmelsen motsvarar 3 kap. 14 § i den gäl-
lande lagen utom i det avseendet att bolaget 
föreslås fås effektivare tvångsmedel till sitt 
förfogande. Det kan sålunda förvägra rätt till 
utbetalning av bolagets medel och rätt att få 
aktier. I paragrafen föreslås inte något mot 
den gällande lagen svarande omnämnande 
om delning av en aktie enligt bolagsstäm-
mans beslut, eftersom en sådan delning i ett 
system utan nominella belopp kan genomfö-
ras genom att nya aktier emitteras gratis. Sa-
ken har ingen större betydelse ens i sådana 
bolag som också i fortsättningen vill använda 
nominella belopp, eftersom delning av en ak-
tie i praktiken kommer i fråga framförallt i 

sådana till värdeandelssystemet hörande bo-
lag som är föremål för offentlig handel och 
eftersom utbyte av ett aktiebrev mot flera 
dessutom i allmänhet är förenligt med aktie-
ägarens eget intresse.  

 
Aktiebok och aktieägarförteckning 

15 §. Aktiebok och aktieägarförteckning. 
Denna paragrafs bestämmelser om aktiebok 
och aktieägarförteckning motsvarar i sak gäl-
lande 3 kap. 10 §, med nedan nämnda änd-
ringar.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs att av ak-
tieboken skall framgå av vilket slag varje ak-
tie är samt eventuella andra skillnader i de 
rättigheter och skyldigheter som aktierna 
medför. Dessutom skall i aktieboken, om nå-
got aktiebrev inte har utfärdas över en aktie, 
antecknas till bolaget anmälda pant- och and-
ra motsvarande rätter som belastar aktien. 
Enligt vedertagen uppfattning kan en aktie 
för vilken inte har utfärdats något aktiebrev 
pantsättas genom ett meddelande till bolaget. 
Det är motiverat att förutsätta en anteckning i 
aktieboken eftersom pantsättningen bl.a. har 
betydelse för vem de aktierelaterade betal-
ningarna och aktiebrevet skall riktas till.  

Gällande 3 kap. 10 § 4 mom. enligt vilket 
aktiebok och aktieägarförteckning kan föras i 
form av betryggande lösblads- eller kortsy-
stem vilka kan uppgöras med hjälp av auto-
matisk databehandling eller på annat därmed 
jämförbart sätt, har i den föreslagna paragra-
fens 3 mom. ersatts med en mera allmänt 
formulerad bestämmelse enligt vilken aktie-
boken och aktieägareförteckningen skall fö-
ras på ett tillförlitligt sätt.  

16 §. Införande av förvärv i aktieboken och 
aktieägarförteckningen. I denna paragraf fö-
reslås mot 3 kap. 11 § i den gällande lagen 
svarande bestämmelser om införande av för-
värv i aktieboken och aktieägarförteckning-
en.  

Även om någon anteckning i aktieboken 
inte behöver göras förrän utredning har lagts 
fram om att överlåtelseskatten är betald, ef-
tersom bolaget ansvarar för skatten enligt 
24 § i lagen om överlåtelseskatt, är betal-
ningen av skatten och framläggandet av ut-
redningen om denna inte någon förutsättning 
för utövande av aktierättigheterna. I detta av-
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seende räcker det enligt 2 § 1 mom. att för-
värvaren har anmält sitt förvärv till bolaget 
och lagt fram en tillförlitlig utredning om det.  

17 §. Aktiebokens och aktieägarförteck-
ningens offentlighet. Bestämmelserna i denna 
paragraf om aktiebokens och aktieägarför-
teckningens offentlighet motsvarar bestäm-
melserna i 3 kap. 12 § i den gällande lagen. 

 
4 kap. Aktier som hör till värdean-

delssystemet 

Kapitlet innehåller bestämmelser om aktier 
som hör till värdeandelssystemet. När det 
gäller bolag som hör till värdeandelssystemet 
ersätter dessa bestämmelserna i 3 kap. om 
aktiebrev och interimsbevis samt om aktie-
bok och aktieägarförteckning. De övriga be-
stämmelserna i 3 kap. tillämpas däremot ock-
så i bolag som hör till värdeandelssystemet.  

De bestämmelser som föreslås i kapitlet 
motsvarar huvudsakligen den gällande lagens 
3 a kap. De har emellertid omgrupperats på 
så sätt att kapitlet börjar med de allmänna be-
stämmelserna varefter följer bestämmelserna 
om anslutning till och avförande ur värdean-
delssystemet. Bestämmelserna har också om-
formulerats så att de är tydligare än de nuva-
rande.  

Förslaget innebär inskränkta rättigheter för 
aktieägare som inte är införda i värdeandels-
systemet, dvs. aktieägare med gemensamt 
konto. Enligt förslaget är en förutsättning för 
utövande av samtliga aktierättigheter att 
ägandet skrivs in i värdeandelssystemet. På 
detta sätt blir systemet överskådligare och 
enklare att administrera. Enligt förslaget blir 
det också avsevärt mycket enklare att reglera 
rättsförluster som uppkommer till följd att 
aktieägare med gemensamt konto förhåller 
sig passivt. Dessutom föreslås att det nuva-
rande kravet på nio tiondels kvalificerad ma-
joritet slopas när det gäller bolagsstämmans 
beslut om avförande av en aktie ur värdean-
delssystemet. Ett sådant beslut kan enligt för-
slaget fattas med samma kvalificerade majo-
ritet som andra beslut om ändring av bolags-
ordningen. Vidare föreslås i kapitlet vissa 
smärre ändringar.  

I kapitlet ingår huvudsakligen värdeandels-
bestämmelser som gäller endast aktier. I frå-
ga om andra rättigheter, t.ex. optionsrätter, är 

utgångspunkten den att det inte behövs sär-
skilda värdeandelsbestämmelser i aktiebo-
lagslagen utan att det räcker med de allmän-
na bestämmelserna i lagstiftningen om vär-
deandelssystemet. I allmänhet kan bolagets 
styrelse besluta om ett visst instrument skall 
sättas i omlopp inom värdeandelssystemet el-
ler på något annat sätt. I kapitlet ingår emel-
lertid bl.a. en presumtionsbestämmelse om 
att då ett bolags aktier hör till värdeandelssy-
stemet skall också teckningsrätterna vid en 
emission mot vederlag, på motsvarande sätt 
som enligt den gällande lagen, sättas i om-
lopp inom värdeandelssystemet. Kapitlet in-
nehåller vidare en presumtionsbestämmelse 
om registrering av vederlagsfri emission di-
rekt på förvärvarens värdeandelskonto.  

Förslaget hindrar inte att man med stöd av 
2 § i lagen om värdeandelssystemet utfärdar 
värdeandelar av typen interimsbevis, som re-
dan före registreringen av en aktie anger rät-
ten till denna. Vidare är det med beaktande 
av förslagets 3 kap. 12 § 2 mom. och 13 § 
möjligt att utfärda värdeandelar som anger 
andra aktiebolagsrättsliga rättigheter. I de 
nordiska länderna har handel bedrivits t.ex. 
med sådana rätter att sälja aktier till ett bolag 
som baserar sig på beslut om förvärv av bo-
lagets egna aktier.  

 
Allmänna bestämmelser 

1 §. Anslutning till värdeandelssystemet. 
Enligt denna paragraf kan det också i fort-
sättningen föreskrivas i bolagsordningen att 
bolagets aktier hör till värdeandelssystemet. 
Bestämmelsen skall enligt paragrafen liksom 
enligt lagen om värdeandelssystemet 
(826/1991) gälla bolagets samtliga aktier. 
Motsvarande bestämmelse ingår i 3 a kap. 
1 § i den gällande lagen.  

Det kommer också i fortsättningen att 
framgå av handelsregistret att ett bolags akti-
er har anslutits till värdeandelssystemet. Ef-
tersom aktierna kan anslutas till värdeandels-
systemet redan när bolaget bildas, föreslås att 
en grundläggande bestämmelse om detta tas 
in i handelsregisterlagens 9 §.  

Enligt gällande rätt kan bolaget ofta inte 
självt fritt besluta att dess aktier skall anslu-
tas till värdeandelssystemet. Enligt 25 § 
1 mom. i lagen om värdeandelssystemet skall 
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ett finländskt aktiebolag vars emitterade akti-
er är föremål för sådan offentlig handel som 
avses i värdepappersmarknadslagen överföra 
sina aktier till värdeandelssystemet om inte 
finansinspektionen av särskilda skäl beviljar 
dispens. Å andra sidan kan värdepapperscen-
tralen enligt 2 mom. i samma paragraf på an-
hållan av bolaget godkänna att också andra 
aktier än de som nämns i 1 mom. överförs till 
värdeandelssystemet. En aktie som ger rätt 
att besitta en viss lägenhet eller en del av en 
fastighet får dock inte överföras till värdean-
delssystemet.  

Av lagförslagets 3 kap. 9 § 1 mom. och 
12 § 1 mom. samt av 2 § 2 mom. i lagen om 
värdeandelssystemet framgår att fysiska vär-
depapper inte utfärdas över aktier som har 
anslutits till värdeandelssystemet. Värdepap-
peren ersätts med datoriserade kontoregistre-
ringar.  

2 §. Aktierättigheter i värdeandelssystemet. 
Enligt paragrafens 1 mom. får den som har 
förvärvat en aktie som hör till värdeandelssy-
stemet inte utöva ägarrättigheter i bolaget in-
nan han eller hon har antecknats i den aktie-
ägarförteckning som avses i 3 § och som förs 
av värdepapperscentralen. Momentet motsva-
rar huvudsakligen gällande 3 a kap. 9 §. Till 
åtskillnad från gällande 3 a kap. 4 § 2 mom., 
som det hänvisas till i samma kapitels 9 §, 
kan en aktieägare emellertid inte längre ens 
vid anslutning till värdeandelssystemet på 
basis av en gammal anteckning i aktieboken 
utöva andra än s.k. förmögenhetsrelaterade 
rättigheter. Det är sålunda inte tillåtet för en 
aktieägare att delta i bolagsstämman innan 
han eller hon har antecknats i den i 3 § av-
sedda aktieägarförteckning som förs av vär-
depapperscentralen, även om aktieägaren 
före anslutningen till värdeandelssystemet 
skulle ha varit antecknad i den aktiebok som 
avses i lagförslagets 3 kap. 15 § 1 mom.  

I fråga om förvaltarregistrerade aktier in-
nehåller momentet dessutom en förtydligan-
de hänvisning till 28 § 2 mom. i lagen om 
värdeandelssystemet. I sak motsvarande hän-
visning finns i den gällande lagens 3 a kap. 
9 §.  

Paragrafens 2 mom. innehåller särskilda 
bestämmelser om rätten att delta i bolags-
stämman och om rösträtten vid denna. Sådan 
rätt har en aktieägare som är antecknad i ak-

tieägarförteckningen tio dagar för bolags-
stämman. Ändringar som därefter har skett i 
innehavet, t.ex. försäljning av samtliga akti-
er, påverkar inte dessa rättigheter. Motsva-
rande bestämmelser finns i den gällande la-
gens 3 a kap. 11 § 1 mom.  

Momentet innehåller också en i sak mot 
gällande 3 a kap. 11 a § svarande bestämmel-
se om att den som äger en förvaltarregistre-
rad aktie senast den nämnda dagen kan an-
mälas för att tillfälligt antecknas i aktieägar-
förteckningen för deltagande i bolagsstäm-
man. Anteckningen behöver inte ha gjorts 
den nämnda dagen, förutsatt att anmälan en-
ligt bestämmelsen görs senast då. Om den 
som äger en förvaltarregistrerad aktie vill ut-
öva också andra aktierättigheter än delta i bo-
lagsstämman, t.ex. klandra bolagsstämmans 
beslut, skall han eller hon vara införd i vär-
deandelssystemet på normalt sätt.  

Paragrafens 3 mom. innehåller för det för-
sta särskilda bestämmelser om utövande av 
s.k. förmögenhetsrelaterade rättigheter inom 
värdeandelssystemet. Vem som har rätt till 
en andel vid utbetalning av medel, företrä-
desrätt vid emission och andra sådana rättig-
heter bestäms enligt situationen på den av-
stämningsdag som framgår av delnings- eller 
emissionsbeslutet eller av något annat beslut. 
Syftet med avstämningsdagen är att tekniskt 
underlätta vinstutdelningar och emissioner 
samt förvärv av egna aktier t.ex. genom ut-
nyttjande av s.k. försäljningsrätter. När av-
stämningsdagen bestäms skall den likställig-
hetsprincip som avses i 1 kap. 7 § beaktas. 
Avstämningsdagen kan t.ex. inte bestämmas 
till en dag som infaller före delnings- eller 
emissionsbeslutet eller något annat sådant 
beslut. I praktiken är bolagen i allmänhet 
bundna av värdepapperscentralens noggranna 
regler för hur avstämningsdagen skall be-
stämmas.  

Till åtskillnad från den gällande lagens 
3 a kap. 10 § behöver ett bolag som anslutit 
sig till värdeandelssystemet inte i sin bolags-
ordning kopiera lagens bestämmelser om av-
stämningsdag, då användningen av en av-
stämningsdag följer direkt av lagen. Avstäm-
ningsdagen är den avgörande tidpunkten 
också för tillämpning av den bestämmelse 
om betalningsskydd som ingår i 29 § i lagen 
om värdeandelskonton (827/1991).  
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Eftersom avstämningsdagen kan vara till 
nytta också i vissa inlösensituationer, t.ex. 
vid sammanläggning av aktier i enlighet med 
15 kap. 9 §, föreskrivs i det föreslagna mo-
mentet också att de kan bestämmas om av-
stämningsdagen i ett inlösenbeslut. Natur-
ligtvis kan ett avstämningsbeslut inte heller i 
detta fall fattas på ett sätt som leder till ett re-
sultat som strider mot den likställighetsprin-
cip som avses i 1 kap. 7 §. 

I momentet föreslås i motsvarighet till gäl-
lande 3 a kap. 12 § 1 mom. bestämmelser om 
registrering av teckningsrätter vid en emis-
sion mot vederlag på respektive värdeandels-
konton när teckningen inleds. Den föreslagna 
bestämmelsen är emellertid inte tvingande 
utan i emissionsbeslutet kan föreskrivas an-
norlunda om genomförande av emissionen. I 
momentet föreskrivs vidare att en aktie som 
emitteras vid en vederlagsfri emission i all-
mänhet automatiskt skall registreras på ett 
värdeandelskonto, om inte annat föreskrivs i 
emissionsbeslutet. Detta enkla förfarande, 
som är tillåtet också enligt den gällande la-
gens 3 a kap. 16 § 2 mom. men förutsätter en 
särskild bestämmelse i emissionsbeslutet, har 
sålunda tagits som utgångspunkt i förslaget. 
T.ex. då ett aktieförvärv är förenat också med 
särskilda skyldigheter kan det vara nödvän-
digt att i emissionsbeslutet bestämma att ak-
tien inte kan registreras direkt på förvärva-
rens värdeandelskonto utan att mottagandet 
av den förutsätter en särskild viljeyttring från 
förvärvarens sida. Annars är emissionsbeslu-
tet i ett sådant fall inte nödvändigtvis giltigt. 
Också en sådan med en teckningsrätt jämför-
bar rätt vid en gratisemission kan med beak-
tande av lagförslagets 3 kap. 12 § 2 mom. 
och 13 § samt 2 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och 1 kap. 2 § i värdepappersmark-
nadslagen registreras i värdeandelssystemet, 
om styrelsen så beslutar. I förslagets 9 kap. 
19 § föreskrivs om preskription då mottagan-
det av en aktie förutsätter en särskild viljeytt-
ring.  

 
Aktieägar- och vänteförteckning 

3 §. Aktieägarförteckning. I paragrafens 
1 mom. föreslås huvudsakligen mot gällande 
3 a kap. 6 § svarande bestämmelser om den 
aktieägarförteckning som skall föras vid vär-

depapperscentralen. I momentet föreslås 
emellertid inga mot gällande 3 a kap. 6 § 
3 mom. svarande särskilda bestämmelser om 
betalningsadressen då en aktie är t.ex. förval-
tarregistrerad. Rättsinnehavaren kan alltid 
meddela valfri betalningsadress till värdean-
delssystemet.  

I paragrafens 2 mom. föreslås mot den gäl-
lande lagens 3 a kap. 11 a § svarande be-
stämmelser om vilka uppgifter som skall ingå 
i en sådan tillfällig anteckning i aktieägarför-
teckningen som avses i 2 § 2 mom.  

4 §. Vänteförteckning. Paragrafens be-
stämmelser om vänteförteckning motsvarar 
delvis 3 a kap. 7 § i den gällande lagen.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall då bolaget 
bildas eller nya aktier emitteras den som har 
rätt till en aktie antecknas i vänteförteckning-
en tills dess att bolaget och aktien är registre-
rade. I anslutning till förvärvaren skall i för-
teckningen antecknas hur mycket som har 
betalts för aktien. Bestämmelserna motsvarar 
i sak gällande 3 a kap. 7 § 4 mom. Eftersom 
endast till fullo betalda aktier kan registreras 
nämns emellertid inte särskilt betalning av en 
aktie som förutsättning för anteckning i ak-
tieägarförteckningen.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall i vänteför-
teckningen dessutom antecknas förvärv som 
avses i lösnings- och samtyckesklausulerna, 
till dess att frågan om inlösen av aktien har 
avgjorts eller samtycke har givits. En i sak 
motsvarande bestämmelse ingår i gällande 
3 a kap. 7 § 3 mom.  

På de aktierelaterade rättigheterna tilläm-
pas under den mellanliggande tiden lagför-
slagets 3 kap. 7 § 4 mom. och 8 § 4 mom. 
också då det är fråga om en aktie som hör till 
värdeandelssystemet. Detta konstateras för 
klarhetens skull uttryckligen i momentet. 
Den sist nämnda bestämmelsen innebär för 
sådana i samtyckesklausulen avsedda aktier 
som hör till värdeandelssystemet en föränd-
ring jämfört med gällande 3 a kap. 7 § 
3 mom., enligt vilket en aktie inte innan sam-
tycke har givits medför några rättigheter över 
huvud taget för förvärvaren i förhållande till 
bolaget.  

Eftersom det inte kan anses ändamålsenligt 
att en registreringsansökan som inte omedel-
bart kan godkännas automatiskt hindrar en i 
aktieägarförteckningen införd aktieägare att 



 RP 109/2005 rd 
  

 

63

utöva sina aktierelaterade rättigheter föreslås 
inte att i paragrafen tas in mot den gällande 
lagens 3 a kap. 7 § 1 och 2 mom. svarande 
bestämmelser om att en sådan tillfällig regi-
strering som avses i 18 § 1 mom. i lagen om 
värdeandelskonton i regel leder till att för-
värvaren och fångesmannen antecknas i vän-
teförteckningen till dess att registreringsan-
sökans slutliga öde har avgjorts. Enligt för-
slaget föranleder en tillfällig registrering inga 
ändringar i de anteckningar som gjorts i för-
teckningen. Bl.a. frågan om bolagets betal-
ningsskydd i en sådan situation skall enligt 
förslaget avgöras enligt de allmänna regler 
som framgår av 29 § i lagen om värdeandels-
konton. En tillfällig anteckning på ett värde-
andelskonto betyder inte ännu i sig att bola-
get kände till eller borde ha känt till att en i 
förteckningen antecknad person inte var den 
rätta betalningsmottagaren, även om detta 
senare skulle visa sig vara fallet.  

5 §. Aktieägar- och vänteförteckningens of-
fentlighet. Bestämmelserna i denna paragraf 
om aktieägarförteckningens och vänteför-
teckningens offentlighet motsvarar bestäm-
melserna i 3 a kap. 8 § och 11 § 1 mom. i den 
gällande lagen. 

 
Anslutning av aktier till värdeandelssystemet 
genom ändring av bolagsordningen 

6 §. Beslut om anslutning. I denna paragraf 
föreslås en bestämmelse enligt vilken bolags-
stämman, när den beslutar om en sådan änd-
ring av bolagsordningen som innebär att en 
aktie skall anslutas till värdeandelssystemet, 
samtidigt skall bestämma anmälningstiden, 
dvs. den tid inom vilken aktierna skall anslu-
tas till värdeandelssystemet eller styrelsen 
bemyndigas att besluta om saken. Beslutet 
om anslutningen och anmälningstiden skall 
utan dröjsmål anmälas för registrering. I situ-
ationer där det är fråga om att bemyndiga 
styrelsen kan det vara nödvändigt att senare 
separat anmäla anmälningstiden för registre-
ring. I sak motsvarande bestämmelser finns i 
den gällande lagens 3 a kap. 1 § 1 mom. Med 
avvikelse från den gällande lagen föreslås 
emellertid en bestämmelse om anmälningsti-
den och inte enbart om tidpunkten när an-
mälningstiden upphör, dvs. om anmälnings-
dagen. Anmälningstiden kan börja också ef-

ter tidpunkten för registreringen av beslutet.  
7 §. Underrättelse om beslut. Denna para-

graf innehåller bestämmelser som gäller un-
derrättelse om anmälningsbeslut. Bestäm-
melserna motsvarar med smärre ändringar 
gällande 3 a kap. 5 §. Det föreslås att den 
gällande lagens 4 månaders tidsfrist förkortas 
till tre månader. Dessutom föreslås att an-
mälningsförfarandet i viss mån förenklas så 
att det inte längre skall vara nödvändigt att 
publicera ett meddelande i en dagstidning 
som utkommer på bolagets hemort.  

8 §. Registrering av rättigheter. Paragra-
fens bestämmelser om registrering av rättig-
heter motsvarar i huvudsak gällande rätt. 
Med avvikelse från den gällande lagen har i 
de föreslagna bestämmelserna beaktats också 
aktier över vilka inte har utfärdats aktiebrev.  

Enligt paragrafens 1 mom. kan aktieägaren, 
när ett beslut som avses i 6 § har registrerats 
och anmälningstiden börjat löpa, kräva regi-
strering av sin rätt hos det kontoförande insti-
tutet. Om aktieägaren inte inom anmälnings-
tiden registreras i värdeandelssystemet, hind-
ras utövandet av de aktierelaterade rättighe-
terna på det sätt som föreskrivs i 9 §. Enligt 
momentet är det emellertid också efter an-
mälningstidens utgång möjligt att registrera 
sig i värdeandelssystemet. Bestämmelsen 
motsvarar gällande 3 a kap. 3 § 3 mom.  

I momentet föreslås en bestämmelse om att 
registreringen skall ske på ett sådant av vär-
depapperscentralen godkänt sätt som innebär 
att varje akties samband med en registrering 
på värdeandelskontot kan utredas. I förslaget 
tas sålunda inte in den gällande lagens 
3 a kap. 3 § 2 mom. om att en särskild för-
teckning skall upprättas över de aktieägare 
som inte inom utsatt tid ansöker om registre-
ring. Sådana förteckningar har i praktiken 
inte upprättats.  

Varken i förslaget eller i den gällande lagen 
finns någon bestämmelse om förvaring av 
aktiebrev som har överlämnats till kontofö-
rande institut. Enligt lagen finns det sålunda 
inte något hinder för att förstöra aktiebrev. I 
praktiken finns det ingen orsak att förhålla 
sig på något annat sätt till förvaring av aktie-
brev än när det gäller förvaring av andra ut-
redningar om förvärv.  

Paragrafens 2 mom. om registrering av 
panthavares och andra rättsinnehavares rät-
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tigheter motsvarar 3 a kap. 2 § 2 mom. i den 
gällande lagen.  

9 §. Verkan av anmälningstidens utgång. 
Enligt denna paragraf kan en aktieägare som 
inte är införd i värdeandelssystemet inte ut-
öva sina rättigheter efter anmälningstiden ut-
gång. Bestämmelsen motsvarar vad som i 
gällande 3 a kap. 4 § 1 mom. föreskrivs om 
en aktieägares förmögenhetsrelaterade rättig-
heter. Däremot avviker förslaget i fråga om 
aktieägarnas förvaltningsrättigheter från den 
gällande lagens 3 a kap. 4 § 2 mom., som 
under vissa förutsättningar tillåter utövande 
av sådana rättigheter, t.ex. deltagande i bo-
lagsstämman utan registrering i värdeandels-
systemet. Denna ändring behandlas också 
ovan i motiveringen till 2 § 1 mom.  

Först efter anmälningstidens utgång kan 
bolaget i sin helhet anses ha övergått till vär-
deandelssystemet. Under anmälningstiden är 
det nödvändigt att parallellt tillämpa det på 
bolagets aktiebok och aktieägarförteckning 
samt eventuella aktiebrev baserade systemet 
parallellt med värdeandelssystemet. Av prak-
tiska orsaker är det sålunda i allmänhet inte 
skäl att bestämma någon särskilt lång anmäl-
ningstid och att t.ex. inte bestämma anmäl-
ningstiden så att det är nödvändigt att under 
den hålla bolagsstämmor eller betala ut 
vinstutdelning.  

Med avvikelse från 3 a kap. 4 § 3 mom. i 
den gällande lagen innebär den omständighe-
ten att anmälningstiden går ut enligt förslaget 
inte att ett aktiebrev vid omsättningen av 
värdepapper förlorar de egenskaper som av-
ses i 3 kap. 13 §. På överlåtelse och pantsätt-
ning av ett aktiebrev tillämpas fortsättnings-
vis bestämmelserna om löpande skuldebrev 
till dess att aktiebrevet i enlighet med 8 § 
överlåts till ett kontoförande institut och så-
lunda inte längre är i omlopp. Om aktiebrevet 
inte registreras i värdeandelssystemet utgör 
detta endast ett hinder för att utöva de på ak-
tien baserade rättigheterna i förhållande till 
bolaget, vilket kan anses vara en tillräcklig 
orsak att registrera aktien i värdeandelssy-
stemet. Med tanke på omsättningen av aktier 
är den föreslagna lösningen klarare än den 
nuvarande.  

Om bolagets styrelse efter anmälningsti-
dens utgång emitterar ett nytt instrument, 
som i strid med 3 kap. 9 § är avsett att repre-

sentera en aktie, skall bestämmelserna om 
aktiebrev inte längre tillämpas på instrumen-
tet. Motsvarande situation uppkommer om ett 
gammalt aktiebrev, som i enlighet med 8 § 
har överlämnats till ett kontoförande institut 
och försetts med påskrift om saken, sätts i 
omlopp på nytt.  

10 §. Aktier som registreras på gemensamt 
konto. Enligt 1 mom. skall värdepapperscen-
tralen senast vid anmälningstidens utgång i 
bolagets namn öppna ett gemensamt värde-
andelskonto för de aktieägares räkning vilkas 
rättigheter inte inom anmälningstiden har 
krävts bli registrerade i värdeandelssystemet. 
Momentet motsvarar i sak 3 a kap. 3 § 
1 mom. i den gällande lagen. Paragrafen har 
emellertid utformats med beaktande också av 
aktier för vilka aktiebrev inte har utfärdats. 
Det har vidare beaktats att också någon an-
nan än en aktieägare kan kräva registrering 
enligt 8 § 2 mom.  

I paragrafens 2 mom. föreslås enklare be-
stämmelser om rättsförlust på grund av pas-
sivitet än enligt gällande 3 a kap. 3 a §. En-
ligt förslaget kan bolagsstämman besluta att 
rätten till en aktie som har anslutits till vär-
deandelssystemet och de på denna baserade 
rättigheterna har förverkats om registrering 
inte har krävts trots att tio år har förflutit från 
anmälningstidens utgång. Detsamma gäller 
aktierelaterade rättigheter, såsom rätten till 
utdelning och tilldelning av aktier vid gratis-
emission, även om dessa rättigheter annars 
fortfarande skulle vara i kraft. Efter bolags-
stämmans beslut skall på aktien tillämpas be-
stämmelserna om bolagets innehav av egna 
aktier. Efter att de aktierätter som gäller mot 
bolaget på detta sätt upphört kan inte heller 
den som eventuellt har förvärvat ett aktiebrev 
i god tro längre åberopa aktierätten mot bo-
laget. 

Ett yrkande på registrering av en rätt kan 
framställas tills dess att bolagsstämman be-
slutar om saken. Ett sådant beslut som avses i 
momentet kan inte fattas om aktien har av-
förts ur värdeandelssystemet.  

 
Avförande av aktier ur värdeandelssystemet  

11 §. Beslut om avförande. Enligt paragra-
fens 1 mom. skall bolagsstämman när den be-
slutar att aktier skall avföras ur värdeandels-
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systemet samtidigt ange det datum då aktier-
na avförs ur värdeandelssystemet, eller be-
myndiga styrelsen att besluta om saken. Ock-
så beslutet om avförande och tidpunkten för 
avförandet skall utan dröjsmål anmälas för 
registrering.  

Enligt förslaget skall beslutet fattas med 
sådan kvalificerad majoritet som avses i 
5 kap. 27 §, liksom över huvud taget beslut 
om ändring av bolagsordningen. Vid utform-
ningen av förslaget har det inte ansetts finnas 
skäl för att i fråga om avförande av aktier ur 
värdeandelssystemet tillämpa sådan kvalifi-
cerad majoritet som avses i gällande 3 a kap. 
14 § 1 mom. eller något annat särskilt krav 
på kvalificerad majoritet.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall aktieägar-
na underrättas om ett beslut att avföra aktier 
senast tre månader innan aktierna avförs. På 
anmälan skall på motsvarande sätt tillämpas 
lagförslagets 7 § 2  och 3 mom. I den gällan-
de lagens 3 a kap. 14 § hänvisas i sak på 
samma sätt till 5 § i samma kapitel.  

12 §. Upprättande av aktiebok och aktie-
ägarförteckning samt utfärdande av aktie-
brev. I paragrafens 1 mom. föreskrivs för 
klarhetens skull att när aktier avförs ur vär-
deandelssystemet skall bolaget utan dröjsmål 
upprätta en aktiebok och en aktieägarför-
teckning enligt 3 kap. 15 §. I en sådan situa-
tion skall de upprättas på basis av värdean-
delssystemets förteckningar samt vid behov 
på basis av den föregående aktieboken. Den 
gamla aktieboken skall används som under-
lag när det gäller aktier för vilka uppgifter 
om äganderätten inte registrerats i värdean-
delssystemet då de avfördes ur värdeandels-
systemet, dvs. aktier som registrerats på ge-
mensamt konto. Den gamla aktieboken skall 
således liksom för närvarande förvaras åt-
minstone så länge som aktierna är registrera-
de på ett gemensamt konto. När en ny aktie-
bok och en ny aktieförteckning upprättas kan 
också vänteförteckningens uppgifter ha bety-
delse för bedömningen av situationer som be-
ror t.ex. på lösnings- och samtyckesklausuler.  

Med avvikelse från gällande 3 a kap. 14 § 
2 mom. är utgångspunkten för den föreslagna 
bestämmelsen att över aktier som avförs ur 
värdeandelssystemet inte automatiskt skall 
utfärdas aktiebrev. Aktier avförs ofta ur vär-
deandelssystemet i situationer där antalet ak-

tieägare är litet och där det sålunda vanligen 
inte är ändamålsenligt att utfärda aktiebrev. 
Av denna anledning hänvisas i paragrafens 
2 mom. till 3 kap. 9 § i fråga om aktiebrev. 
Eventuella tidigare utfärdade aktiebrev som 
inte har överlämnats till ett kontoförande in-
stitut på det sätt som avses i 8 § gäller å and-
ra sidan fortfarande som aktiebrev.  

Dessutom föreskrivs i syfte att skydda 
panthavare att en aktie som är föremål för 
panträtt inte får avföras utan att det samtidigt 
utfärdas ett aktiebrev. Detsamma gäller andra 
sådana situationer som avses i 6 § i lagen om 
värdeandelskonton, dvs. situationer där en 
aktie är föremål för utmätning eller säker-
hetsåtgärder. Aktiebrevet överlämnas i 
nämnda situationer till panthavaren eller ut-
sökningsmyndigheten. 

 
DEL II. Förvaltning och bokslut 

5 kap. Bolagsstämma 

De föreslagna bestämmelserna om bolags-
stämma skiljer sig i materiellt hänseende inte 
väsentligt från bestämmelserna i den gällan-
de lagens 9 kap. Detta beror delvis på att be-
stämmelserna om bolagsstämma förnyades 
genom lagen 1158/2000. Däremot har det 
fortfarande inte ansetts nödvändigt att i lagen 
ta in närmare bestämmelser om bolagsstäm-
mans beslutsfattande.  

De viktigaste skillnaderna jämfört med den 
gällande lagen är den noggrannare reglering-
en av bolagsstämmans behörighet samt re-
gleringen av hur framförallt styrelsens upp-
gifter kan överföras till bolagsstämman. Av-
sikten med bestämmelserna är närmast att i 
lagen skriva in gällande rätt. Smärre ändring-
ar har gjorts bl.a. i bestämmelserna om aktie-
ägares jäv, ordinarie bolagsstämma och per-
soner som är närvarande vid bolagsstämman 
samt i bestämmelserna om stämmoplats. Be-
stämmelserna om aktieägarnas frågerätt har 
förenklats, vilket i praktiken innebär en åter-
gång till den situation som rådde före år 
1997. De olika bestämmelserna om kvalifice-
rade majoriteter har förenklats.  

Den gällande lagens bestämmelser om 
fullmaktsförfarande, dvs. 9 kap. 2a—2c §, 
har strukits eftersom de inte blivit tillämpade. 
Förfarandet med insamling av fullmakter på 
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bolagets bekostnad behandlas i samband med 
motiveringen för 8 §.  

En teknisk översyn av bestämmelserna har 
gjorts för att underlätta läsningen. Både be-
stämmelsernas ordningsföljd och indelningen 
i paragrafer har ändrats. I kapitlet har också 
tagits in hänvisningar till de bestämmelser 
om stämmokallelse som finns i andra kapitel, 
för undvikande av formfel när det gäller 
stämmoarrangemangen.  

 
Allmänna bestämmelser 

1 §. Aktieägarnas beslutsfattande. I denna 
paragraf föreskrivs om utövande av aktie-
ägarnas beslutanderätt. Paragrafen överens-
stämmer huvudsakligen med 9 kap. 1 § 
1 mom. och 1 a § i den gällande lagen.  

Enligt paragrafens 1 mom. är huvudregeln 
den att beslutanderätten utövas vid bolags-
stämman. I den föreslagna paragrafens 
2 mom. föreskrivs som ett undantag från 
denna regel att aktieägarna utan att hålla bo-
lagsstämma enhälligt kan besluta om ärenden 
som ankommer på bolagsstämman. Sådana 
beslut skall registreras, dateras, numreras och 
undertecknas. I ett enmansbolag innebär det-
ta den ende aktieägarens underskrift. I ett bo-
lag som har flera aktieägare skall minst två 
underteckna beslutet. Det är inte nödvändigt 
att registrera besluten i protokollsform, men 
på ett registrerat beslut tillämpas vad som fö-
reskrivs om stämmoprotokoll. Detta gäller 
bl.a. förvaring av beslut och aktieägarnas rätt 
att få kopior av beslut. Jämställandet med 
stämmoprotokoll innebär också att ett sådant 
registrerat beslut som avses i detta moment i 
första hand är ett bevisdokument och inte 
slutgiltigt anger beslutets innehåll. Någon 
särskild röstlängd behöver inte upprättas i en 
sådan situation som avses i momentet efter-
som omröstning inte kan komma i fråga vid 
beslutsfattande av detta slag. På rätten att 
delta i beslutsfattande tillämpas vad som fö-
reskrivs i 6 §.  

Bestämmelsen påverkar inte den bolags-
praxis som har uppkommit med stöd av 
9 kap. 10 § i den gällande lagen. Den sist 
nämnda bestämmelsen motsvaras av lagför-
slagets 15 §. Det är sålunda möjligt att avvi-
ka från formbestämmelserna om bolags-
stämman också på ett annat sätt än vad som 

avses i denna paragrafs 2 mom. om de berör-
da aktieägarna ger sitt samtycke till avvikel-
sen. 

2 §. Behörighet. Utgångspunkten är den att 
bolagsstämman kan besluta endast om ären-
den som enligt aktiebolagslagen hör till den. 
Liksom enligt den gällande lagen har styrel-
sen allmän behörighet att fatta beslut i bola-
gets angelägenheter. I paragrafen föreskrivs 
emellertid om det i praktiken relativt vanliga 
förfarandet att överföra behörighet mellan 
bolagets organ. Bestämmelserna har utfor-
mats så att de skall motsvara gällande rätt.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs att till bo-
lagsstämman genom en bestämmelse i bo-
lagsordningen kan överföras ärenden som 
hör till verkställande direktörens och styrel-
sens allmänna behörighet. Styrelsens allmän-
na behörighet definieras i lagförslagets 6 kap. 
2 § 1 mom. första meningen så att styrelsen 
ombesörjer bolagets förvaltning och organi-
seringen av dess verksamhet. Verkställande 
direktörens allmänna behörighet definieras i 
6 kap. 17 § 1 mom. första meningen så att 
den omfattar skötseln av bolagets löpande 
förvaltning. Alternativet att överföra besluts-
fattande till bolagsstämman gäller inte dessa 
organs övriga på aktiebolagslagen baserade 
uppgifter.  

Överföringen av uppgifter till bolagsstäm-
man påverkar inte behörigheten att företräda 
bolaget. Också i dessa situationer företräds 
bolaget sålunda av en behörig person eller ett 
behörigt organ. Överföring av behörighet och 
bolagsstämmans beslut påverkar endast före-
trädarens befogenhet.  

Ett förfarande som strider mot bolagsord-
ningens bestämmelse om överföring av behö-
righet påverkar den skadeståndsrättsliga be-
dömningen av verksamhet som ankommer på 
ledningen. Den omständigheten att förfaran-
det strider mot bolagsordningen har betydel-
se som en sådan ansvarsgrund som avses i 
lagförslagets 22 kap. 1 § 2 mom. I lagförsla-
gets 22 kap. 1 § 3 mom. föreskrivs därutöver 
om en oaktsamhetspresumtion i den situatio-
nen att en person som hör till ledningen har 
handlat i strid med bl.a. bolagsordningen. 
Behörighetsöverföring och beslutsfattande i 
enlighet med bolagsordningen kan å andra 
sidan leda till att en aktieägare ställs inför så-
dant skadeståndsansvar som avses i 22 kap. 
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2 §. Bolagsledningen får inte heller i en så-
dan situation som avses i denna bestämmelse 
verkställa bolagsstämmans beslut som strider 
mot lag eller bolagsordningen.  

I paragrafens 2 mom. hänvisas för tydlighe-
tens skull till styrelsens möjlighet att enligt 
6 kap. 7 § föra ärenden som hör till bolags-
styrelsens och verkställande direktörens all-
männa behörighet till bolagsstämman för av-
görande. Detta kan vara nödvändigt t.ex. i 
samband med företagsarrangemang. T.ex. 
vid en fusion kan till den fusionsplan som 
läggs fram på bolagsstämman för godkän-
nande fogas villkor som enligt lagen inte be-
höver tas in i planen. Också i beslutssituatio-
ner som omfattar många skeden kan det vara 
nödvändigt att låta bolagsstämman besluta 
om sådana för helheten relevanta omständig-
heter som inte hör till det rent bolagsrättsliga 
beslutsförfarandet.  

Bolagsstämman är inte skyldig att fatta be-
slut som styrelsen har fört till den för avgö-
rande. Rättsverkningarna av bolagsstämmans 
beslut motsvarar i stor utsträckning det som 
anförs ovan i samband med 1 mom. Den 
omständigheten att bolagsstämman fattar ett 
beslut påverkar inte direkt behörigheten att 
företräda bolaget, men bolagsstämmans be-
slut måste anses begränsa befogenheten. Sty-
relsemedlemmarna kan bli skadeståndsansva-
riga då de verkställer beslutet. En styrelse-
medlem kan bli skadeståndsansvarig också 
på grund av ett förslag som lagts fram på bo-
lagsstämman. I 22 kap. 2 § föreskrivs om ak-
tieägares skadeståndsansvar.  

Enligt momentets andra mening kan enhäl-
liga aktieägare fatta beslut också i sådana till 
styrelsens och verkställande direktörens all-
männa behörighet hörande ärenden som sty-
relsen inte har fört till bolagsstämman för 
avgörande. Rättsverkningarna av ett sådant 
beslut motsvarar det som anförs ovan om 
momentets första mening. Bestämmelsen om 
enhälliga aktieägares beslutanderätt stämmer 
överens med de principer som framgår av 1 § 
2 mom. och 15 §.  

En sådan på bolagsordningen baserad över-
föring av behörighet som avses i 1 mom. 
skiljer sig från de fall som avses i 2 mom. 
bl.a. i det avseendet att det är lättare för bo-
lagets avtalspart i den först nämnda situatio-
nen att få reda på att bolagets företrädare har 

överskridit sin befogenhet.  
I lagförslagets 22 kap. 6 § 1 mom. ingår en 

specialbestämmelse enligt vilken bolags-
stämman kan fatta beslut i ett ärende som 
gäller bolagets rätt till skadestånd. Ett be-
slutsärende som i första hand ankommer på 
styrelsen överförs då till bolagsstämman ock-
så på annat sätt än genom styrelsens försorg, 
t.ex. på initiativ av en enskild aktieägare.  

3 §. Ordinarie och extra bolagsstämma. I 
paragrafens 1 mom. föreslås en mot gällande 
lag svarande bestämmelse om att ordinarie 
bolagsstämma skall hållas inom sex månader 
efter räkenskapsperiodens utgång. Lagen 
hindrar naturligtvis inte att godkännandet av 
bokslutet i enlighet med 24 § 2 mom. över-
förs till en fortsatt stämma. Också andra 
ärenden kan överföras till en fortsatt stämma. 
Enligt lagförslagets 17 § är det i allmänhet 
styrelsen som sammankallar både ordinarie 
och extra bolagsstämma.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs vilka ären-
den den ordinarie bolagsstämman skall be-
sluta om. Enligt förslaget är det inte nödvän-
digt att den ordinarie bolagsstämman beslutar 
om ansvarsfrihet. Den praktiska betydelse av 
sådana beslut har varit obefintlig till följd av 
den summariska information som bolags-
stämman fått till stöd för sitt beslut om an-
svarsfrihet. Förfarandet har också avvikit 
från internationell praxis. Å andra sidan kan 
beslut om ansvarsfrihet fattas i enlighet med 
lagförslagets 22 kap. 6 § 2 mom. Bestämmel-
ser om beslut om ansvarsfrihet kan tas in 
också i bolagsordningen.  

Enligt momentets 1 punkt skall den ordina-
rie bolagsstämman besluta om fastställande 
av bokslutet. Enligt bokföringslagen innehål-
ler bokslutet alltid en balansräkning och en 
resultaträkning samt noter. Enligt bokfö-
ringslagens 6 kap. 1 § 1 mom. skall mo-
derbolagets bokslut innehålla också ett kon-
cernbokslut. För att underlätta läsningen har i 
punkten tagits in ett omnämnande om att 
koncernbokslutet skall fastställas i moderbo-
laget. I andra bestämmelser anses bokslutet 
omfatta ett koncernbokslut också utan något 
särskilt omnämnande. Även om koncernba-
lansräkningen enligt förslaget inte har någon 
avgörande betydelse för utdelningen av vinst 
har koncerninformationen en stor betydelse 
både för aktieägarna och för bolagets refe-
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rensgrupper. Vid utbetalning av medel har 
koncerninformationen betydelse också för 
bolagets solvens. Ett koncernbokslut behöver 
inte fastställas om bolaget inte är skyldigt att 
upprätta ett sådant.  

Bestämmelsen skiljer sig från den gällande 
lagens 9 kap. 5 § 2 mom. i det avseendet att 
stämman skall fastställa bokslutet och inte 
enbart resultaträkningen och balansräkning-
en. Å andra sidan är verksamhetsberättelsen 
inte längre en del av bokslutet.  

Enligt momentets 2 mom. skall bolags-
stämman besluta om användningen av den 
vinst som balansräkningen utvisar. Om ba-
lansräkningen utvisar förlust skall denna utan 
särskilt beslut överföras till räkenskapsperio-
dens vinst/förlust -konto.  

I momentets 3 punkt föreskrivs att den or-
dinarie bolagsstämman skall besluta om val 
av styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmar 
samt revisor, om inte aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen föreskriver annat. Enligt 
presumtionsbestämmelserna i förslagets 
6 och 7 kap är styrelsens och revisorernas 
mandattid i ett offentlig aktiebolag ett år me-
dan den i ett privat aktiebolag fortgår tills vi-
dare, om inte annat föreskrivs i bolagsord-
ningen. I bolagsordningen kan föreskrivas 
om en särskild stämma som förrättar det 
nämnda valen i stället för den ordinarie bo-
lagsstämman.  

Enligt momentets 4 punkt skall den ordina-
rie bolagsstämman besluta också om andra 
ärenden som enligt bolagsordningen skall 
behandlas på den ordinarie bolagsstämman. 
Eftersom den gällande lagens 9 kap. 5 § för-
utsätter att den ordinarie bolagsstämman be-
slutar om flera ärenden än förslaget och ef-
tersom bestämmelser om detta enligt veder-
tagen praxis har tagit in i bolagsordningen, 
förekommer det i många bolag beslutsären-
den av denna typ, till följd av bolagsordning-
en. Ett typexempel är beslut om att bevilja 
bolagets ledning ansvarsfrihet.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om sam-
mankallande av extra bolagsstämma. En så-
dan skall sammankallas för det första om så 
föreskrivs i bolagsordningen. Dessutom kan 
styrelsen, en aktieägare eller en revisor i en-
lighet med 4 § samt förvaltningsrådet, om det 
har sådan rätt enligt bolagsordningen, få en 
extra bolagsstämma sammankallad. I 17 § fö-

reskrivs om sammankallaren, som i allmän-
het är styrelsen.  

4 §. Rätt att kräva extra bolagsstämma. I 
paragrafen föreskrivs att en minoritet av ak-
tieägarna har rätt att kräva att en extra bo-
lagsstämma sammankallas. Bestämmelsen 
motsvarar i huvudsak 9 kap. 6 § 2 mom. i 
den gällande lagen. Bestämmelsen skiljer sig 
emellertid från den gällande lagen i det avse-
endet att stämmokallelse i ett publikt aktiebo-
lag skall utfärdas inom en månad. Detta beror 
på att publika aktiebolags bolagsstämmor 
ofta förutsätter relativt omfattande förbere-
delser. Nedan i 17 § föreskrivs om länsstyrel-
sens skyldighet att sammankalla en stämma 
då en sådan inte har sammankallats enligt la-
gen och bolagsordningen.  

5 §. Rätt att få ett ärende upptaget till be-
handling vid bolagsstämman. I denna para-
graf föreskrivs på samma sätt som i den gäl-
lande lagens 9 kap. 7 § om en aktieägares rätt 
att få ett visst ärende upptaget till behandling 
på bolagsstämman. Bestämmelsen har för-
tydligats för att det skall framgå att endast 
ärenden som hör till bolagsstämmans behö-
righet kan tas upp till behandling på denna. 
Inom ramen för aktieägarnas frågerätt enligt 
25 § är det möjligt att relativt fritt diskutera 
ärenden som har samband t.ex. med bolagets 
ekonomiska ställning och affärsverksamhet.  

Frågan om när ett yrkande har framställts i 
så god tid att ärendet kan tas in i stämmokal-
lelsen avgörs från fall till fall. Ett yrkande 
anses i allmänhet ha framställts i tid åtmin-
stone då det har inkommit en vecka före den 
tidpunkt då stämmokallelsen tidigast har 
kunnat utfärdas. Det kan emellertid i prakti-
ken vara problematiskt att ta in ett ärende i 
stämmokallelsen t.ex. då ett stort antal skrift-
liga kallelser skall sändas ut, då kallelsen 
skall översättas till flera språk eller då det 
medium som skall publicera kallelsen förut-
sätter att materialet lämnas in i god tid. I stör-
re bolag kan det också vara fråga om en 
samverkan av dessa faktorer. Om ett ärende 
inte hinner till den förestående bolagsstäm-
man skall ärendet skjutas upp till följande 
bolagsstämma, om inte aktieägaren själv krä-
ver något annat.  

I bestämmelsen förutsätts att yrkandet 
framställs hos styrelsen. Om stämmokallel-
sen i undantagsfall utfärdas av förvaltnings-
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rådet skall både ett till styrelsen och förvalt-
ningsrådet framställt yrkande anses giltigt. 
Ett yrkande som har kommit till styrelsens 
kännedom skall i ett sådant fall vidarebeford-
ras till förvaltningsrådet.  

 
Deltagande i bolagsstämma 

6 §. Aktieägarnas deltagande. I paragrafens 
1 mom. föreslås en bestämmelse om aktie-
ägarnas rätt att delta i bolagsstämman. Också 
ägare till aktier utan rösträtt har rätt att delta i 
bolagsstämman om inte något annat före-
skrivs i bolagsordningen. Nedan i 9 § före-
skrivs att aktier som innehas av bolaget 
emellertid inte berättigar till deltagande i bo-
lagsstämman. Bestämmelsen innehåller inget 
mot den gällande lagen svarande omnäm-
nande om rätten att yttra sig på bolagsstäm-
man, eftersom denna rätta anses ha ett så or-
ganiskt samband med deltaganderätten att 
den inte behöver nämnas särskilt. Rätten att 
yttra sig kan å andra sidan vara begränsad då 
aktieägare har rätt delta i bolagsstämman 
med något tekniskt hjälpmedel.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om förutsättningarna för deltagande. 
Till innehållet stämmer bestämmelsen över-
ens med den gällande lagen. En förutsättning 
för deltagande är enligt 3 kap. 2 § 1 mom. 
antingen att aktieägaren är införd i aktiebo-
ken eller att aktieägaren har anmält sitt för-
värv till bolaget och lagt fram en tillförlitlig 
utredning om förvärvet. Bestämmelsen mot-
svarar 3 kap. 13 § 1 mom. i den gällande la-
gen. I ett bolag som har anslutits till värde-
andelssystemet är en förutsättning för delta-
gande att aktieägaren senast tio dagar före 
bolagsstämman är införd i aktieägarförteck-
ningen så som föreskrivs i 4 kap. 2 § 2 mom. 
Sådana förändringar i aktieägarens status 
som sker därefter påverkar inte dennes rätt 
att delta i bolagsstämman och inte heller rös-
tetalet.  

7 §. Anmälan. I denna paragraf föreslås en 
mot den tredje meningen i gällande 9 kap. 
1 § 2 mom. svarande bestämmelse om en ak-
tieägares anmälningsskyldighet enligt bo-
lagsordningen. Bestämmelsens ordalydelse 
har ändrats en aning.  

8 §. Ombud och biträde. En aktieägare har 
enligt förslaget alltjämt rätt att anlita ett om-

bud. Ombudet skall visa upp en daterad full-
makt eller på något annat tillförlitligt sätt 
visa sin rätt att företräda aktieägaren. Annan 
tillförlitlig utredning av rätten att företräda en 
aktieägare kan komma i fråga framförallt då 
en utländsk aktieägare har bemyndigat en 
förmögenhetsförvaltare att handla på sina 
vägnar. Det är i sådana fall inte alltid möjligt 
att få fram en skriftlig fullmakt som täcker 
hela kedjan av bemyndiganden. Till denna 
del motsvarar bestämmelsen den gällande la-
gen.  

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
i det avseendet att det inte begränsar fullmak-
tens giltighet till högst tre år från utfärdandet. 
I den gällande lagen ingår inget förbud mot 
förnyande av en fullmakt, vilket innebär att 
det i praktiken varit möjligt att utfärda en 
fortlöpande fullmakt. Eftersom en fullmakts 
giltighet inte längre begränsas till högst tre år 
blir det t.ex. lättare att ordna rösträtt vid bo-
lagsstämman för en person som innehar akti-
er t.ex. till följd av pantsättning. Av de all-
männa civilrättsliga principerna följer att en 
fullmakt alltid kan återkallas, också om något 
annat avtalats mellan fullmaktsgivaren och 
den befullmäktigade.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
får fortfarande både aktieägare och ombud 
anlita biträde vid stämman. 

I lagen föreslås inga bestämmelser om 
poströstning eller om insamling av fullmak-
ter. Det är förenligt med bolagets syfte och 
styrelsens behörighet att med bolagets medel 
främja användningen av fullmakter vid bo-
lagsstämman, liksom andra åtgärder som 
främjar aktieägarnas deltagande i beslutsfat-
tandet. Fullmaktsblanketterna skall emeller-
tid vara på det sättet opartiskt utformade att 
de inte främjar godkännande eller förkastan-
de av ett visst beslut. Styrelsen är inte behö-
rig att använda fullmaktsblanketter och -för-
faranden som är på olika sätt partiska, efter-
som det då inte är fråga om att underlätta del-
tagandet utan om att påverka maktförhållan-
dena i bolaget. Av likställighetsprincipen föl-
jer att bolagets medel inte får användas för 
att samla in fullmakter på ett sätt som syftar 
till att stödja en viss aktieägares eller en viss 
ägargrupps strävanden.  

9 §. Bolagets egna aktier. I denna paragraf 
föreskrivs på samma sätt som i gällande 
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9 kap. 1 § 3 mom. att deltagande i bolags-
stämman inte kan ske med aktier som tillhör 
bolaget eller dess dotterföretag. Sådana aktier 
beaktas inte heller när det för ett giltigt beslut 
eller för utövande av en viss befogenhet ford-
ras samtycke av samtliga aktieägare eller av 
ägarna till en viss andel av bolagets aktier. 
Begreppet dottersammanslutning omfattar 
enligt förslaget stiftelser i vilka bolaget har 
bestämmande inflytande, inklusive pensions-
stiftelser. Bestämmelsens andra mening gäll-
er t.ex. den situationen att en tiondels minori-
tet av aktierna beräknas i samband med att ett 
yrkande på särskild granskning eller minori-
tetsutdelning framställs.  

10 §. Andra personers rätt att delta i 
stämman. I denna paragraf föreslås en be-
stämmelse om andra än i 6 § avsedda aktie-
ägares samt i 8 § avsedda ombuds och biträ-
dens deltagande i bolagsstämman.  

Enligt paragrafens första mening har styrel-
se- och förvaltningsrådsmedlemmarna samt 
verkställande direktören rätt att närvara vid 
bolagsstämman. Bestämmelsen motsvarar 
gällande rätt. I lagen har emellertid inte fun-
nits någon uttrycklig bestämmelse om saken. 
Närmast för att säkerställa aktieägarnas frå-
gerätt föreskrivs att bolagsstämman endast i 
undantagsfall kan besluta annorlunda om de 
nämnda personernas deltagande. Det är så-
lunda inte möjligt att genom en bestämmelse 
i bolagsordningen på förhand hindra styrelse- 
eller förvaltningsrådsmedlemmar eller verk-
ställande direktören att delta i bolagsstäm-
man.  

I paragrafens andra mening föreskrivs att 
styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande 
direktören skall se till att aktieägarnas fråge-
rätt kan förverkligas. Detta betyder i prakti-
ken att personer som hör till ledningen skall 
vara närvarande på stämman för att ge svar 
på aktieägarnas frågor. Av praktiska skäl är 
det inte alltid möjligt för hela styrelsen att 
närvara. Verkställande direktören och styrel-
sens ordförande kan i allmänhet svara på de 
frågor som ställs. Förslaget motsvarar den 
ståndpunkt som i litteraturen har framförts 
om innehållet i den gällande lagen. Situatio-
nen kan emellertid i någon mån förändras på 
grund av att det på senaste tid har blivit van-
ligare med styrelseutskott. I flera fall kan det 
vara motiverat att framförallt ordförandena 

för de viktigaste utskotten är närvarande.  
I revisionslagen föreskrivs om revisorernas 

närvaro.  
Enligt paragrafens sista mening kan bo-

lagsstämman tillåta också att andra personer 
är närvarande. I publika aktiebolag och i and-
ra bolag med ett stort antal aktieägare kan ut-
gångspunkten vara den att teknisk personal är 
närvarande för att hjälpa till med de tekniska 
mötesarrangemangen. Om detta kan konsta-
teras tillräckligt klart kan bolagsstämman an-
ses ha godkänt detta utan något särskilt be-
slut.  

Också andra än aktieägare kan följa stäm-
man med sådana tekniska hjälpmedel som 
avses i 16 §. Ett beslut om distansdeltagande 
innebär i sådana situationer vanligen också 
att utomstående får följa stämmans förlopp.  

 
Allmänt om beslutsfattandet 

11 §. Ärenden som skall avgöras. I para-
grafens 1 mom. föreslås en uttrycklig be-
stämmelse om att bolagsstämman får besluta 
endast om ärenden som har nämnts i stäm-
mokallelsen eller som enligt bolagsordningen 
skall behandlas på stämman. Därutöver skall 
på den ordinarie bolagsstämman alltid fattas 
beslut om sådana omständigheter som nämns 
i 3 § och om val av revisor enligt 7 kap. 5 § 
samt behandlas förslag till sådan särskild 
granskning som avses i 7 kap. 7 §. Vidare 
kan bolagsstämman enligt 2 mom. besluta om 
sammankallande av en ny stämma och om 
överföring av ärenden till fortsatt stämma. 
Bestämmelsen motsvarar gällande rätt.  

Av föreslagna 15 § följer att bolagsstäm-
man kan besluta också om annat som inte 
nämns i stämmokallelsen, om samtliga aktie-
ägare är närvarande och samtycker till förfa-
randet.  

12 §. Röstetal. I paragrafen föreslås för tyd-
lighetens skull en bestämmelse enligt vilken 
en aktieägare får rösta med hela röstetalet för 
de aktier som han eller hon företräder, om 
inte annat föreskrivs i bolagsordningen. En 
aktieägares rösträtt kan således begränsas 
endast genom en bestämmelse i bolagsord-
ningen. Liksom för närvarande kan i bolags-
ordningen tas in bestämmelser t.ex. om röst-
beräkningsskalor som innebär att aktiernas 
röstetal inte korrelerar lineärt med antalet ak-
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tier. Bestämmelsen motsvaras av 9 kap. 1 § 
3 mom. i den gällande lagen.  

I paragrafen föreslås ingen mot andra me-
ningen i den gällande lagens 9 kap. 1 § 
3 mom. svarande bestämmelse som begrän-
sar den största möjliga röstvärdesskillnaden 
mellan aktier av olika slag. Det har inte an-
setts finnas skäl att begränsa den största möj-
liga röstvärdesskillnaden till något godtyck-
ligt relationstal, såsom för närvarande 1/20.  

13 §. Likställighetsprincipen. För klarhe-
tens skull hänvisas i denna bestämmelse till 
den likställighetsprincip som avses i 1 kap. 
7 §.  

14 §. Jäv. I paragrafens 1 mom. föreslås en 
bestämmelse om aktieägares jäv. Momentet 
motsvarar i huvudsak 9 kap. 3 § 2 mom. i 
den gällande lagen. Den viktigaste skillnaden 
jämfört med den gällande lagen är att ett om-
buds eventuella jäv inte längre har någon be-
tydelse. Den föreslagna paragrafen innehåller 
sålunda inte den sista meningen i den gällan-
de lagens motsvarande moment. Den slopade 
bestämmelsen stämmer avviker från de all-
männa fullmaktsprinciperna som inte på 
motsvarande sätt fäster avseende vid den be-
fullmäktigade. Också en person som saknar 
t.ex. rättshandlingsförmåga kan sålunda vara 
ombud för en annan person. Den gällande la-
gen gäller inte heller legala företrädare, vil-
ket innebär att t.ex. en styrelsemedlem har 
kunnat rösta om sin egen ansvarsfrihet i 
egenskap av legal företrädare för en aktieäga-
re.  

I paragrafens 1 mom. föreslås inget särskilt 
omnämnande om beslut om ansvarsfrihet, ef-
tersom detta inte längre hör till den ordinarie 
bolagsstämmans obligatoriska ärenden. Om 
bolaget fattar ett sådant beslut med stöd av 
bolagsordningen eller annars, måste en aktie-
ägare och dennes ombud liksom för närva-
rande anses vara jäviga att delta i omröst-
ningen.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en med den 
ståndpunkt som intagits i litteraturen över-
ensstämmande bestämmelse enligt vilken av-
seende inte fästs vid jäv om alla är jäviga. 
Utgångspunkten för bestämmelsen är den att 
bolaget också i ett sådant fall skall kunna fat-
ta nödvändiga beslut. I bestämmelsen avses 
bolagets samtliga aktieägare, inte enbart de 
närvarande. Resultatet blir ofta detsamma en-

ligt 15 § i detta kapitel, om alla aktieägare 
samtycker till att ett formkrav åsidosätts. En 
särskild bestämmelse om saken eliminerar 
emellertid osäkerheten om huruvida jävsbe-
stämmelsen skall anses vara en sådan formell 
bestämmelse som avses i 15 §. Den särskilda 
bestämmelsen omfattar också den situationen 
att samtliga aktieägare är jäviga men inte 
eniga.  

15 §. Åsidosättande av formkrav. I denna 
paragraf föreslås en bestämmelse som på-
minner om gällande 9 kap. 10 § men går be-
tydligt längre när det gäller åsidosättande av 
formkrav. Syftet med bestämmelsen är att 
ange att de formkrav som föreskrivits som 
skydd för aktieägarna kan åsidosättas med 
aktieägarnas samtycke. Om bristerna i iaktta-
gandet av formkraven gäller endast vissa ak-
tieägare, kan formkraven sålunda åsidosättas 
med dessas samtycke. Principen motsvarar 
gällande rätt. Den gällande lagens ordalydel-
se är alltför snäv och den har följaktligen i 
praktiken tolkats extensivt. 

I bestämmelsen hänvisas till det förfarande 
som skall iakttas vid behandlingen av ett 
ärende, dvs. till formkraven. Eftersom be-
stämmelsen hänvisar till de aktieägares sam-
tycke som berörs av en försummelse är det 
klart att bestämmelsen inte gäller förfaranden 
som är avsedda att skydda borgenärerna. 
Även om bestämmelsens ordalydelse är be-
tydligt mera omfattande än den nuvarande 
ordalydelsen kommer den sannolikt att till-
lämpas huvudsakligen på procedurfel i sam-
band med stämmokallelser. Bestämmelsen 
innebär inte att avsaknaden av samtycke au-
tomatiskt skulle leda till att ett beslut är ogil-
tigt. Detta är en följd av vad som i 21 kap. 
föreskrivs om klanderbara och ogiltiga be-
slut.  

 
Förfarandet på stämman 

16 §. Platsen för stämman samt deltagande 
med tekniska hjälpmedel. I paragrafens 
1 mom. föreslås en bestämmelse om platsen 
för bolagsstämman. Bestämmelsen motsvarar 
i stort sett gällande 9 kap. 4 §. Utgångspunk-
ten för förslaget är att bolagsstämman skall 
hållas på bolagets hemort, om inte annat fö-
reskrivs i bolagsordningen. Liksom enligt 
den gällande lagen kan antingen en bestämd 
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plats eller alternativa platser för stämman an-
ges.  

Med avvikelse från den gällande lagen kan 
i bolagsordningen också föreskrivas att 
stämman skall hållas på någon utländsk ort. 
Orten skall anges med samma noggrannhet 
som bolagets hemort. En ändring av bolags-
ordningen som innebär att bolagsstämman 
flyttas utomlands och som i alltför hö grad 
försvårar aktieägarnas deltagande i stämman, 
kan naturligtvis strida mot likställighetsprin-
cipen. Ett godtagbart skäl att flytta stämman 
utomlands kan t.ex. vara att aktieägarna är 
bosatta på orten i fråga.  

I momentets andra mening föreskrivs på 
motsvarande sätt som i den gällande lagen att 
stämman av synnerligen vägande skäl kan 
hållas också på någon annan ort. I litteraturen 
nämns som sådana skäl att den enda möjliga 
stämmoplatsen har förstörts, en naturkata-
strof och krigstillstånd. Stämman skall i då 
naturligtvis hållas på en ort som ligger så 
nära den i bolagsordningen angivna orten 
som möjligt och som har goda trafikförbin-
delser. Syftet med bestämmelserna om 
stämmoplatsen är att säkerställa att aktie-
ägarna i praktiken kan delta i bolagsstäm-
man.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om delta-
gande i bolagsstämman med tekniska hjälp-
medel. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 
gällande 9 kap. 4 § 2 mom. Med tekniska 
hjälpmedel avses bl.a. bild- och ljudöverfö-
ring samt datakommunikation i realtidssy-
stem. Av bestämmelsens ordalydelse följer 
att bolaget alltid också skall ordna en tradi-
tionell bolagsstämma.  

Det är inte något hinder för deltagande med 
tekniska hjälpmedel att aktieägarna inte fullt 
ut kan använda sin yttranderätt, som i bolags-
rätten innebär t.ex. att ställa frågor och uttala 
sig. Detta framgår av momentets sista me-
ning. Aktieägarna har alltid möjlighet att del-
ta i stämman personligen eller genom ett 
ombud, vilket innebär att begränsningen av 
yttranderätten inte är problematisk från prin-
cipiell synpunkt. Eftersom avsaknaden av de 
nämnda rättigheterna utgör ett undantag från 
lagens huvudregel skall den nämnas i stäm-
mokallelsen.  

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
i det avseendet att det enligt förslaget är klart 

att bestämmelser om saken kan tas in i bo-
lagsordningen. I bolagsordningen kan styrel-
sen också förbjudas att använda tekniska 
hjälpmedel. Om något sådant förbud inte 
finns kan styrelsen besluta om deltagande 
med tekniska hjälpmedel.  

I motiveringen till 8 § behandlas frågan om 
fullmaktsförfaranden som är jämställbara 
med poströstning.  

17 §. Sammankallande. I paragrafens 
1 mom. föreskrivs liksom i den gällande la-
gen att bolagsstämma sammankallas av sty-
relsen. Om bolaget emellertid har ett förvalt-
ningsråd kan detta enligt bolagsordningen 
ges rätt att sammankalla stämman. I allmän-
het torde avsikten vara att förvaltningsrådet i 
sådana fall skall ha uteslutande rätt att sam-
mankalla stämma. Det finns emellertid inte 
något hinder för t.ex. att ge förvaltningsrådet 
rätt att sammankalla ordinarie bolagsstämma 
och att ge styrelsen rätt att sammankalla ex-
tra bolagsstämma.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse om förfarandet då bolagsstämma inte 
sammankallas trots att en kallelse enligt la-
gen, bolagsordningen eller bolagsstämmans 
beslut borde utfärdas. En sådan situation är 
för handen t.ex. då någon kallelse till ordina-
rie bolagsstämma inte över huvud taget ut-
färdas eller då minoritetsaktieägarna förgäves 
kräver en extra bolagsstämma. Förslaget in-
nebär att bestämmelsen preciseras så att läns-
styrelsen skall utfärda kallelse också då den 
kallelse som utfärdats är på så sätt felaktig att 
ett beslut som fattats på bolagsstämman i 
fråga vore ogiltigt enligt 21 kap. 2 § 1 mom. 
1 punkten. Den gällande lagens omnämnande 
om det fallet att bolagsstämma inte har sam-
mankallats i stadgad ordning har medfört 
ovisshet. Förslaget motsvarar de åsikter som 
har framförts i litteraturen.  

Länsstyrelsen skall berättiga sökanden att 
sammankalla stämman på bolagets bekost-
nad. Till dessa delar motsvarar den föreslag-
na bestämmelsen 9 kap. 8 § 2 mom. i den 
gällande lagen. Innan länsstyrelsen fattar be-
slut i ärendet skall den i allmänhet höra bola-
get.  

Bestämmelsen skiljer sig från 9 kap. 8 § i 
den gällande lagen på så sätt att länsstyrel-
sens beslut kan verkställas även om det har 
överklagats. Ett besvärsförfarande som kan ta 
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många år i anspråk skulle i praktiken leda till 
att rättsmedlet förlorar sin betydelse. Enligt 
förvaltningsprocesslagens (586/1996) 32 § 
kan besvärsmyndigheten vid behov bestäm-
ma att verkställigheten skall avbrytas.  

18 §. Stämmokallelsens innehåll. I paragra-
fens 1 mom. föreslås en delvis mot gällande 9 
kap. 9 § 3 mom. svarande bestämmelse om 
stämmokallelsens innehåll. I stämmokallel-
sen skall de ärenden som skall behandlas på 
stämman anges så klart och tydligt att aktie-
ägarna förstår vad det är fråga om. Ärenden 
som inte nämnts i kallelsen kan tas upp till 
behandling på stämman endast i sådana situa-
tioner som avses i 11 §. Utöver de ärenden 
som tas upp till behandling skall av kallelsen 
framgå tid och plats för stämman samt natur-
ligtvis vilket bolags stämmokallelse det är 
fråga om. I den gällande lagen föreskrivs inte 
om de sist nämnda omständigheterna.  

Om avsikten är att ändra bolagsordningen 
skall ändringens huvudsakliga innehåll refe-
reras i stämmokallelsen. Dessutom kan i 
stämmokallelsen naturligtvis nämnas var hela 
ändringsförslaget finns till påseende. I fråga 
om övriga beslutsärenden behövs enligt för-
slaget inte längre någon redogörelse för det 
huvudsakliga innehållet.  

I paragrafens 2 mom. räknas i syfte att un-
derlätta tillämpningen av lagen upp de lag-
rum där det finns särskilda bestämmelser om 
stämmokallelsens innehåll. Denna bestäm-
melse har ingen materiell betydelse.  

19 §. Kallelsetid. I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om tiden för utfärdande av 
stämmokallelse. I ett privat bolag skall kal-
lelsen på motsvarande sätt som enligt den 
gällande lagen utfärdas tidigast två månader 
och senast en vecka före bolagsstämman. Om 
en sådan anmälningsdag som nämns i 7 § an-
ges i bolagsordningen skall tidsfristerna 
emellertid räknas från den sista anmälnings-
dagen. Om bolaget har anslutits till värdean-
delssystemet skall tidsfristerna räknas från 
den i 4 kap. 2 § 2 mom. angivna dagen för 
införande i aktieägarförteckningen, dvs. tio 
dagar före bolagsstämman. Med avvikelse 
från den gällande lagen kan ett publikt aktie-
bolag enligt förslaget utfärda kallelse tidigast 
tre månader före de nämnda dagarna för be-
räkning av tidsfristen.  

Med utfärdande av kallelse har vedertaget 

avsetts postningsdagen för brev och vid tid-
ningsannonsering den dag då tidningen ges 
ut. Tolkningen är inte lika vedertagen när det 
gäller andra kallelsesätt.  

I paragrafens 2 mom. har i syfte att under-
lätta tillämpningen av lagen räknats upp de 
lagrum där det finns särskilda bestämmelser 
om kallelsetiden. Denna bestämmelse har 
ingen materiell betydelse.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om utfär-
dande av stämmokallelse då en förutsättning 
för ett giltigt beslut enligt bolagsordningen är 
att beslutet fattas på två bolagsstämmor. I så 
fall får kallelse till den senare stämman inte 
utfärdas förrän den första stämman har hål-
lits. I kallelsen skall anges vilket beslut den 
första stämman har fattat. Tiden mellan 
stämmorna skall vara tillräckligt lång för att 
stämmokallelsen skall hinna utfärdas enligt 
lagen och bolagsordningen. Momentet mot-
svarar de två sista meningarna i gällande 
9 kap. 9 § 1 mom.  

20 §. Kallelsesätt. I paragrafens 1 mom. fö-
reslås en presumtionsbestämmelse om hur 
stämmokallelse skall utfärdas. Enligt be-
stämmelsen skall en skriftlig kallelse utfärdas 
om inte något annat föreskrivs i bolagsord-
ningen. Kallelser skall utfärdas endast till de 
aktieägare vilkas adresser är kända för bola-
get.  

En kallelse som sänts med e-post kan anses 
vara skriftlig. En förutsättning för använd-
ning av e-post måste emellertid anses vara att 
aktieägaren i detta syfte har meddelat bolaget 
sin e-postadress. Vid en bedömning av be-
stämmelsen från små bolags synpunkt är det 
skäl att komma ihåg att eniga aktieägare kan 
åsidosätta lagens och bolagsordningens 
formkrav för stämmokallelse. Dessutom in-
nehåller redan bildade bolags bolagsordning-
ar utan undantag bestämmelser om sättet för 
kallelse till bolagsstämma.  

I paragrafens 2 mom. räknas upp de situa-
tioner där samtliga aktieägare skall tillställas 
en skriftlig stämmokallelse, utöver vad som 
eventuellt föreskrivs i bolagsordningen. Det 
är här fråga dels om ändring av bolagsord-
ningen så som föreskrivs i 29 §, dels om vis-
sa situationer som regleras i andra kapitel. 
Om det sålunda i bolagsordningen förutsätts 
att kallelsen skall publiceras i en tidning, 
skall i dessa situationer dessutom sändas en 
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skriftlig kallelse. Om kravet på en skriftlig 
kallelse direkt följer av 1 mom. eller av bo-
lagsordningen, behöver en andra skriftlig kal-
lelse inte utfärdas med stöd av detta lagrum. 
Med avseende på de krav som föreskrivs i 
den gällande lagens 9 kap. 9 § 2 mom. har 
kravet att kallelsen skall vara skriftlig slopats 
i fråga om förvärv och inlösen av egna aktier. 
Någon skriftlig kallelse krävs inte heller 
längre för beslut om fusion i övertagande bo-
laget eller för beslut att ombilda ett publikt 
aktiebolag till ett privat aktiebolag.  

21 §. Stämmohandlingar samt framläggan-
de och sändande av dessa. I denna paragraf 
föreskrivs om framläggande av stämmohand-
lingar och sändande av dessa till aktieägarna. 
Enligt föreslagna 1 mom. skall styrelsens be-
slutsförslag och, när bokslutet skall behand-
las på stämman, också bokslutet, verksam-
hetsberättelsen och revisionsberättelsen se-
nast en vecka före stämman hållas tillgängli-
ga för aktieägarna. Enligt bokföringslagens 
3 kap. 1 § skall bokslutet alltid innehålla re-
sultaträkning, balansräkning och noter. Större 
bolags bokslut skall dessutom innehålla en 
finansieringsanalys. Enligt bokföringslagens 
6 kap. 1 § skall ett moderbolags bokslut inne-
hålla ett koncernbokslut då bolaget är skyl-
digt att upprätta ett sådant. Bokslutet, verk-
samhetsberättelsen och revisionsberättelsen 
kan hållas tillgängliga också som en del av 
en s.k. årsberättelse.  

Med avvikelse från den gällande lagen kan 
handlingarna hållas tillgängliga på bolagets 
huvudkontor eller alternativt läggas ut på bo-
lagets webbsidor. En förutsättning är att 
webbsidorna är kända för aktieägarna och att 
fungerar som sig bör. Handlingarna skall 
utan dröjsmål sändas till aktieägare som ber 
om dem. De skall också läggas fram på bo-
lagsstämman.  

I fråga om framläggandet av bokslutshand-
lingarna motsvarar momentet gällande 9 kap. 
9 § 4 mom. I fråga om styrelsens övriga be-
slutsförslag motsvarar bestämmelsen t.ex. 
den gällande lagens 4 kap. 4 b § 2 mom. om 
ökning av aktiekapitalet.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att om ett 
beslut gäller emission av aktier, optionsrätter 
eller andra särskilda rätter som berättigar till 
aktier, fondförhöjning av aktiekapitalet, 
vinstutdelning, utbetalning från en fond som 

hänfors till det fria egna kapitalet, nedsätt-
ning av aktiekapitalet, förvärv eller inlösen 
av egna aktier eller likvidation av bolaget, 
och om bokslutet inte skall behandlas på 
stämman gäller vad som föreskrivs i 1 mom. 
Bestämmelsen motsvarar i materiellt hänse-
ende i stort sett 9 kap. 9 § 4 mom. och 4 kap. 
4 a § i den gällande lagen. Till de sist nämn-
da bestämmelserna hänvisas i den gällande 
lagens 4 kap. 12 b § 1 mom., 6 kap. 3 § 2 
mom. och indirekt också i 7 kap. 3 §. Med 
det senaste bokslutet avses här också ett bok-
slut som upprättas under en pågående räken-
skapsperiod t.ex. för utbetalning av medel. 
Ett revisorsyttrande om styrelsens redogörel-
se för sådana efter bokslutet eller en delårs-
rapport inträffade omständigheter som vä-
sentligt påverkar bolagets ställning behöver 
inte längre läggas fram och således inte hel-
ler inhämtas. Det samma gäller förvaltnings-
rådets yttrande. Eventuella beslut om utbe-
talning av medel skall enligt förslaget läggas 
fram till påseende.  

I paragrafens 3 mom. räknas i syfte att un-
derlätta tillämpningen av lagen upp de lag-
rum om fusion och delning som innehåller 
särskilda bestämmelser om framläggande och 
sändande av handlingar. Bestämmelsen har 
ingen materiell betydelse.  

22 §. Undantag från skyldigheten att hålla 
handlingar tillgängliga och sända dem. En-
ligt denna paragraf skall vad som i 21 § före-
skrivs om framläggande och sändande av 
bokslutet, verksamhetsberättelsen och revi-
sionsberättelsen före bolagsstämman inte till-
lämpas om bolaget i enlighet med värdepap-
persmarknadslagen har offentliggjort infor-
mationen senast en vecka före bolagsstäm-
man. Undantaget gäller inte framläggande av 
information på bolagsstämman. Enligt vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 6 § skall 
bolaget utöver bokslutet offentliggöra också 
revisionsberättelsen. Av bokföringslagens 
3 kap. 1 § följer att i bokslutet för ett bolag 
som är föremål för offentlig handel alltid bi-
fogas också en verksamhetsberättelse. Enligt 
värdepappersmarknadslagen har en aktieäga-
re bl.a. rätt att få en kopia av bokslutsinfor-
mationen.  

23 §. Ordförande, röstlängd och protokoll. 
Denna paragraf innehåller bestämmelser om 
bolagsstämmans förlopp. Eniga aktieägare 
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kan emellertid åsidosätta dessa bestämmelser 
och inte hålla någon ordinarie stämma. Ock-
så i så fall skall emellertid bestämmelserna 
om protokollföring iakttas för att det skall 
kunna bevisas vad som beslutats. Om samtli-
ga aktieägare är eniga om besluten behövs 
inga omröstningar och någon särskild röst-
längd behöver inte heller upprättas.  

I paragrafens 1 mom. föreslås nya bestäm-
melser om öppnande av bolagsstämman. Be-
stämmelserna motsvarar i stor utsträckning 
den praxis som bolagen iakttagit i detta avse-
ende. Utgångspunkten är den att bolags-
stämman öppnas av en person som har utsetts 
av sammankallaren. Sammankallaren är van-
ligen styrelsen som också, ofta utan något re-
gistrerat beslut, utser sin ordförande till öpp-
nare av bolagsstämman. Då stämman har 
sammankallats av förvaltningsrådet skall det-
ta också utse öppnaren. Om en bolagsstämma 
hålls på yrkande av en minoritet eller en revi-
sor skall den alltid sammankallas av styrelsen 
eller förvaltningsrådet som således också i 
detta fall utser stämmans öppnare. När läns-
styrelsen i enlighet med 17 § berättigar t.ex. 
en aktieägare att sammankalla bolagsstäm-
man är det emellertid denna aktieägare som 
skall utse öppnare. Detta faller sig naturligt 
eftersom bolaget i en sådan situation ofta 
saknar behöriga organ. Som ett undantag från 
det som anförs ovan föreskrivs att om det 
finns en bestämmelse om saken i bolagsord-
ningen skall stämmans ordförande också 
öppna stämman.  

Bolagsstämman utser ordförande för sig. I 
bolagsordningen kan emellertid finnas en be-
stämmelse om ordförandens person. Också i 
så fall kan bolagsstämman byta ut ordföran-
den under pågående stämma. Bestämmelsen 
motsvarar 9 kap. 11 § 1 mom. i den gällande 
lagen.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om ordförandens skyldighet att upprät-
ta en röstlängd varav framgår de närvarande 
aktieägarnas antal aktier och röstetal. Uppgif-
ten om antalet aktier är av en väsentlig bety-
delse i sådana fall då beslut skall fattas med 
kvalificerad majoritet, eftersom majoriteten i 
ett sådant fall beräknas utgående från de av-
givna rösterna samt från det antal aktier som 
är företrädda på stämman. I röstlängden skall 
antecknas alla närvarande aktieägare som har 

rätt att delta i bolagsstämman. Också ägarna 
till aktier utan rösträtt skall antecknas i röst-
längden om de har rätt att vara närvarande på 
bolagsstämman och om de enligt bolagsord-
ningens bestämmelser skall beaktas vid be-
räkningen av kvalificerad majoritet. Vid om-
röstning om ordföranden skall stämmans öp-
pnare se till att en röstlängd upprättas. Också 
aktieägarförteckningen skall läggas fram på 
stämman. Momentet motsvarar 9 kap. 11 § 
2 mom. i den gällande lagen.  

Enligt paragrafens 3 mom. skall ordföran-
den se till att protokoll förs vid stämman. I 
protokollet skall antecknas besluten samt 
eventuella röstningsresultat. Protokollet utgör 
ett bevis om de beslut och andra åtgärder 
som har fattats och vidtagits på bolagsstäm-
man. Ordföranden och en protokolljusterare 
skall underteckna protokollet. Röstlängden 
skall antingen tas in i protokollet eller fogas 
till detta som bilaga. Momentet motsvarar de 
fyra första meningarna i den gällande lagens 
9 kap. 11 § 2 mom.  

Bestämmelsen om protokolljusterare är inte 
avsedd att tillämpas i enmansbolag där den 
ende aktieägaren enligt kapitlets 1 § 2 mom. 
kan besluta om bolagets angelägenheter ock-
så utan att hålla någon bolagsstämma. För 
registreringen av beslut räcker det med den 
ende aktieägarens underskrift. 

I paragrafens 4 mom. föreslås bestämmel-
ser om stämmoprotokollets offentlighet. Be-
stämmelserna motsvarar huvudsakligen de 
tre sista meningarna i den gällande lagens 
9 kap. 11 § 2 mom. Protokollet skall inom 
två veckor efter stämman läggas fram på bo-
lagets huvudkontor eller läggas ut på bola-
gets webbsidor och en kopia av det skall 
kostnadsfritt sändas till de aktieägare som ber 
om en sådan. För kopiering av eventuella 
omfattande protokollbilagor kan bolaget 
emellertid kräva ersättning av kostnaderna. 
Andra än aktieägarna har inte rätt att få pro-
tokollet, men bolagsledningen kan naturligt-
vis ge ut protokollet också till andra om detta 
är förenligt med bolagets intressen. Också 
frågan om utläggning av protokollet på web-
ben skall bedömas enligt allmänna principer. 
Det är inte motiverat att låta allmänheten ta 
del av protokollet om detta kan medföra olä-
genheter för bolaget. Det är nödvändigt att ge 
ut protokollet i sådana fall då detta är en för-
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utsättning t.ex. för en registeranteckning.  
Protokollet skall förvaras på ett betryggan-

de sätt. Det finns ingen uttrycklig bestäm-
melse om hur länge ett protokoll skall förva-
ras. Det skall emellertid förvaras åtminstone 
så länge bolaget är verksamt och även däref-
ter minst så länge som föreskrivs för bokfö-
ringsmaterial.  

24 §. Fortsatt stämma. I paragrafens 
1 mom. föreslås för tydlighetens skull ett 
omnämnande om att bolagsstämman kan be-
sluta att behandlingen av vilket ärende som 
helst överförs till en fortsatt stämma.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs på samma 
sätt som enligt den gällande lagens 9 kap. 5 § 
3 mom. om minoritetens rätt att överföra ett 
ärende som gäller godkännande av bokslutet 
och användning av vinst från den ordinarie 
bolagsstämman till en fortsatt stämma. Den 
fortsatta stämman skall hållas tidigast en må-
nad och senast tre månader efter den ordina-
rie bolagsstämman. Minoriteten har inte 
längre på den fortsatta stämman rätt att skjuta 
upp beslutet flera gånger. Bolagsstämmans 
majoritet kan emellertid fatta ett sådant be-
slut.  

I paragrafens 3 mom. ingår både för situa-
tioner som avses i 1 mom. och för situationer 
som avses i 2 mom. en bestämmelse om ut-
färdande av kallelse till fortsatt stämma. Be-
stämmelsen motsvarar till sitt innehåll 9 kap. 
9 § 1 mom. i den gällande lagen.  

25 §. Frågerätt. I denna paragraf föreskrivs 
om aktieägarnas rätt att på bolagsstämman 
ställa frågor till styrelsemedlemmarna och 
verkställande direktören samt om dessas 
skyldighet att svara på frågor. Paragrafen 
motsvarar till sitt innehåll 9 kap. 12 § 1 och 
2 mom. i den gällande lagen. I paragrafen fö-
reslås inga bestämmelser motsvarande 3 och 
4 mom. som genom lagen 145/1997 fogades 
till den gällande paragrafen. Den gällande 
paragrafens 3 mom. har i praktiken knappast 
tillämpats alls. Eftersom bolagets revisor näs-
tan alltid är närvarande vid bolagsstämman, 
får revisorn också på detta sätt reda på saken 
och kan vid behov själv börja utreda den. 
Inte heller den gällande paragrafens 4 mom. 
har haft någon större betydelse. Dessa be-
stämmelser är dessutom problematiska bl.a. 
av den anledningen att de inte gör skillnad 
mellan små och stora bolag. T.ex. i ett bolag 

som är föremål för offentlig handel kan det i 
slutskedet av inlösenförfarandet finnas färre 
än tio aktieägare.  

Enligt paragrafens 1 mom. utövas frågerät-
ten på bolagsstämman. Frågorna kan liksom 
enligt den gällande lagen avse omständighe-
ter som kan ha betydelse för bedömningen av 
de ärenden som behandlas på stämman. I 
samband med behandlingen av bokslutet kan 
också framföras mera allmänna frågor om 
bolagets ekonomiska ställning. Frågorna kan 
avse omständigheter som har samband med 
koncernens ekonomiska ställning och förhål-
landena mellan koncernsammanslutningarna. 
Vidare kan ställas frågor om enskilda affärs-
transaktioner. Även om bokslutet inte be-
handlas t.ex. i samband med ett beslut om en 
riktad emission har en aktieägare också då 
rätt att ställa frågor om bolagets ekonomiska 
ställning, ifall frågorna är relevanta t.ex. för 
teckningspriset. Syftet med bestämmelsen är 
att tillåta en relativt omfattande frågerätt. 
Liksom den gällande lagen innebär den före-
slagna bestämmelsen ett förbud mot att läm-
na ut information som kan medföra väsentlig 
olägenhet för bolaget. Som grund för att väg-
ra svara på en fråga kan sålunda inte anföras 
att bolaget åsamkas en smärre olägenhet.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om den si-
tuationen att en fråga inte kan besvaras utgå-
ende från den information som bolaget har 
tillgång till. Bestämmelsen motsvarar till sitt 
innehåll huvudsakligen 9 kap. 12 § 2 mom. i 
den gällande lagen. Momentets ordalydelse 
har emellertid förnyats och bestämmelsen har 
ändrats så att svaret i stället för att läggas 
fram på huvudkontoret skall sändas till aktie-
ägare som ber om det. Det blir sålunda lättare 
för en aktieägare att ta del av svaret på en 
fråga som har ställts av en annan aktieägare. 
En begäran om att få svaret skall framföras 
på bolagsstämman eller inom en skälig tid 
därefter.  

 
Beslutskrav  

26 §. Majoritetsbeslut. Denna bestämmelse 
motsvarar huvudsakligen 9 kap. 13 § i den 
gällande lagen. Bolagsstämman fattar i all-
mänhet sina beslut med enkel majoritet av de 
avgivna rösterna.  

Beslutsförfarandet regleras inte närmare. 
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Ordföranden har enligt förslaget fortfarande, 
inom de gränser som god sammanträdesprax-
is ställer, möjlighet att föreslå vilket förfa-
rande som skall iakttas t.ex. vid en omröst-
ning. Det är emellertid i sista hand bolags-
stämman som har beslutanderätt också i pro-
cedurfrågor. Vid bedömningen av ordföran-
dens ställning kan det vara skäl att uppmärk-
samma lagförslagets 22 kap. 3 § om ska-
deståndsansvar.  

Enligt paragrafens 1 mom. gäller det för-
slag som bolagsstämmans beslut som har bi-
trätts med mer än hälften av de avgivna rös-
terna. I andra bestämmelser, i synnerhet i la-
gens 27—29 §, finns särskilda bestämmelser 
om den majoritet som erfordras. Huvudre-
geln när det gäller val är att den blir vald som 
har fått över hälften av rösterna. Vid lika rös-
tetal avgörs valet genom lottdragning, om 
inte annat föreskrivs i bolagsordningen.  

Av paragrafens 2 mom. framgår att majori-
tetskravet genom en bestämmelse i bolags-
ordningen kan skärpas men inte lindras när 
det gäller andra ärenden än val.  

27 §. Beslut med kvalificerad majoritet. I 
denna paragraf föreskrivs om situationer där 
ett beslut skall fattas med kvalificerad majo-
ritet. I 28 § föreskrivs om situationer där ma-
joritetskravet är ännu högre och i 29 § om si-
tuationer där det krävs samtycke av vissa el-
ler samtliga aktieägare.  

Med kvalificerad majoritet avses enligt 
1 mom. att beslutet har biträtts med minst två 
tredjedelar av de avgivna rösterna och av de 
vid stämman företrädda aktierna. Att majori-
teten beräknas enligt de vid stämman före-
trädda aktierna innebär att också passiva ak-
tieägare påverkar omröstningsresultatet med 
sin blotta närvaro. Detta motsvarar den gäl-
lande lagen och även det beslutsförfarande 
som avses i kapital-, fusions- och delningsdi-
rektiven.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om beslut 
som skall fattas med kvalificerad majoritet. 
Bestämmelsen är enbart tänkt att underlätta 
tillämpningen, eftersom det föreskrivs om 
beslut med kvalificerad majoritet också i re-
spektive bestämmelser. I momentet hänvisas 
inte särskilt till styrelsens bemyndiganden. 
Av momentet framgår tillika med paragra-
fens 4 mom. att i bolagsordningen kan före-
skrivas om strängare krav på kvalificerad 

majoritet.  
I paragrafens 3 mom. räknas de situationer 

upp där beslutsfattandet förutsätter kvalifice-
rad majoritet av varje aktieslag. Omröstning 
per aktieslag förutsätts huvudsakligen i 
samma situationer som enligt den gällande 
lagen. En ny beslutssituation avser riktat för-
värv av egna aktier i publika aktiebolag. En-
ligt den gällande lagen förutsätter förfarandet 
i praktiken samtycke av alla aktieägare.  

Enligt paragrafens 4 mom. är bestämmel-
serna om beslut med kvalificerad majoritet 
såtillvida tvingande att de inte kan lindras 
genom bestämmelser i bolagsordningen. 
Däremot kan strängare krav naturligtvis stäl-
las.  

28 §. Ändring av ett aktieslags rättigheter. 
Ett beslut om sammanläggning av aktieslag 
och om försämring av ett aktieslags rättighe-
ter skall enligt förslaget fattas med kvalifice-
rad majoritet. Dessutom förutsätts att beslutet 
biträds med en kvalificerad majoritet av varje 
aktieslag. Vidare krävs samtycke av en majo-
ritet av de aktieslag vilkas rättigheter försäm-
ras. Beslutskraven motsvarar i praktiken i 
stor utsträckning vad som i den gällande la-
gens 9 kap. 15 § 3 mom. föreskrivs om beslut 
som försämrar aktieslags rättigheter. Efter-
som framförallt sammanläggning av olika 
aktieslag i praktiken ofta har konsekvenser 
för ett aktieslag vars rättigheter formellt inte 
försämras, är det motiverat att förutsätta att 
förfarandet godkänns vid en särskild omröst-
ning för varje aktieslag. I vissa fall kan det 
råda oenighet också om vilket aktieslags rät-
tigheter som försämras.  

Den likställighetsprincip som avses ovan i 
1 kap. 7 § har en central betydelse också när 
det gäller att besluta om sammanläggning av 
olika aktieslag och försämring av aktieslags 
rättigheter. Det torde vara nödvändigt att er-
sätta en försämring av ett aktieslags rättighe-
ter till dem som äger sådana aktier, åtminsto-
ne då värdet på aktierna sjunker till följd av 
beslutet. Försämringen kan å andra sidan i 
vissa situationer vara rent formell, vilket in-
nebär att ett beslut kan fattas med kvalifice-
rad majoritet utan att någon ersättning behö-
ver betalas.  

29 §. En aktieägares samtycke. Enligt för-
slaget skall en aktieägares samtycke till änd-
ring av bolagsordningen utverkas då änd-
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ringen från aktieägarens synpunkt har de 
konsekvenser som räknas upp i 1 mom. De 
situationer där samtycke krävs motsvarar i 
stor utsträckning 9 kap. 15 § 1 mom. 1—
4 punkten i den gällande lagen. Nya är para-
grafens 4 och 6 punkt, där det är fråga om 
begränsning av s.k. minoritetsutdelning och 
om begränsning av bolagets rätt att kräva 
skadestånd.  

I synnerhet när det gäller den föreslagna 
paragrafens 1—6 punkt är det nödvändigt att 
förutsätta samtycke, eftersom de situationer 
som avses i bestämmelsen inte i samtliga si-
tuationer kan avgöras enbart med stöd av lik-
ställighetsprincipen. Närmast för tydlighetens 
skull har 7 punkten tagits in i den föreslagna 
paragrafen, trots att slutresultatet blir det-
samma också om likställighetsprincipen till-
lämpas.  

Liksom den gällande lagen avser de före-
slagna bestämmelserna i första hand redan 
emitterade aktier. I paragrafen ingår inte nå-
gon mot den gällande lagens 9 kap. 15 § 
2 mom. svarande bestämmelse. En bestäm-
melse som motsvarar den gällande paragra-
fens 3 mom. ingår i föreslagna 28 §.  

Paragrafens 1 mom. 1 punkt svarar mot den 
gällande lagens 9 kap. 15 § 1 mom. 1 punk-
ten och avser intagande i bolagsstämman av 
en bestämmelse som gäller bolagets syfte. I 
momentets 2 punkt föreskrivs på motsvaran-
de sätt som i den gällande lagen om den situ-
ationen att aktieägarens betalningsskyldighet 
gentemot bolaget ökas och i 3 punkten om 
den situationen att i bolagsordningen tas in 
en aktierelaterad lösnings- eller samtyckes-
klausul. I föreslagna 4 punkten hänvisas till 
bestämmelsen om begränsning av minorite-
tens rätt till utdelning. Bestämmelsen har 
inget självständigt materiellt innehåll utan 
den är avsedd att underlätta läsningen. Mo-
mentets 5 punkt motsvarar huvudsakligen 
9 kap. 15 § 1 mom. 3 a punkten i den gällan-
de lagen. I punkten regleras den situationen 
att i bolagsordningen tas in ett aktierelaterat 
lösnings- eller förvärvsvillkor. Eftersom fö-
reslagna 15 kap. 10 § är mera omfattande än 
den gällande lagens 6 kap. 9 §, skiljer den fö-
reslagna punkten emellertid till sitt innehåll 
på motsvarande sätt från den gällande lagen. 
I förslaget ingår inte heller någon mot gäl-
lande 6 kap. 10 § 1 mom. svarande special-

bestämmelse om publika bolag, utan 5 punk-
ten gäller såväl privata som publika aktiebo-
lag. I momentets 6 punkt hänvisas till den 
begränsning av bolagets skadeståndsrätt som 
avses i 22 kap. 9 §. Bestämmelsens syfte är 
endast att underlätta läsningen. I momentets 
7 punkt föreskrivs om den situationen att det 
inbördes förhållandet mellan de rättigheter 
som aktier av samma slag medför ändras på 
ett sätt som berör aktieägarens aktier. En 
ändring berör en aktieägares aktier när aktie-
ägarens rättigheter försämras i förhållande 
till andra aktieägares. Denna punkt motsvarar 
4 punkten i den gällande lagens motsvarande 
moment.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med 15 kap. 6 § att ett beslut om 
riktad inlösen av egna aktier inte kan fattas 
utan de aktieägares samtycke vilkas aktier lö-
ses in. Den situationen att en inlösen kränker 
någon annans rättigheter än ägarens till den 
aktie som skall lösas in måste bedömas ut-
ifrån likställighetsprincipen. I bestämmelsen 
hänvisas också till det krav på enighet vid 
ändring av bolagsformen som avses i 19 kap. 
5 §.  

Enligt paragrafens 3 mom. får bolaget fatta 
beslut som strider mot likställighetsprincipen 
endast med samtycke av en aktieägare som 
blir lidande av beslutet. Bestämmelsen mot-
svarar gällande rätt.  

 
Övriga bestämmelser 

30 §. Ändring av bolagsordningen. I para-
grafens 1 mom. föreskrivs i överensstämmel-
se med den gällande lagens 9 kap. 14 § 
1 mom. att bolagsstämman beslutar om änd-
ring av bolagsordningen med kvalificerad 
majoritet.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en mot den 
första meningen i den gällande lagens 9 kap. 
14 § 2 mom. svarande bestämmelse om skyl-
digheten att utan dröjsmål anmäla en ändring 
av bolagsordningen för registrering samt om 
att ändringen varken får eller kan verkställas 
innan den har registrerats.  

En mera allmänt utformad bestämmelse 
som motsvarar slutdelen av den gällande la-
gens 9 kap. 14 § 2 mom. föreslås bli intagen i 
lagen. I den gällande lagen görs undantag 
från bestämmelsen i momentets första me-
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ning endast när det gäller ökning och ned-
sättning av aktiekapitalet. Härvid skall sam-
tidigt registreras ändringen av bolagsord-
ningen och motsvarande ökning eller ned-
sättning. Bolagsordningen kan emellertid 
ändras också på andra sätt. Det är då motive-
rat att förutsätta att både ändringen och verk-
ställigheten registreras samtidigt. Som ett ex-
empel kan nämnas minskning av antalet sty-
relsemedlemmar. Det är i så fall motiverat att 
samtidigt göra registeranmälan både om änd-
ringen av bolagsordningen och om den nya, 
mindre styrelsen. I den juridiska litteraturen 
har ett sådant förfarande ansetts vara möjligt.  

I paragrafens 3 mom. föreslås en mot den 
gällande lagens 9 kap. 14 § 3 mom. svarande 
bestämmelse enligt vilken den omständighe-
ten att bolaget slopar systemet med nominel-
la belopp inte påverkar sådan rätt som be-
stäms på basis av en akties nominella belopp, 
om inte något annat beslutas särskilt.  

31 §. Klander av beslut. I denna paragraf 
hänvisas för underlättande av tillämpningen 
av lagen till de i 21 kap. ingående bestäm-
melserna om klander av beslut.  

 
6 kap. Aktiebolagets ledning och före-

trädare 

I detta kapitel föreskrivs liksom i den gäl-
lande lagens 8 kap. om styrelsen, verkstäl-
lande direktören och förvaltningsrådet samt 
om bolagets företrädare.  

För överskådlighetens skull tas bestämmel-
serna in i lagen för ett organ i sänder, början-
de med organets uppgifter och inte med hur 
organet väljs. Detta tillvägagångssätt ökar 
antalet paragrafer. I huvudsak regleras emel-
lertid samma saker som i den gällande lagen.  

Till bolagets ledning hör enligt kapitlets 
bestämmelser verkställande direktören, sty-
relsen och förvaltningsrådet. Av dessa är sty-
relsen det enda obligatoriska organet. Gäl-
lande rätt förtydligas så att bestämmelserna 
om ledningen inte tillämpas på andra företrä-
dare.  

Bolagens förvaltningsstruktur förtydligas 
enligt förslaget så att förvaltningsrådet inte 
längre skall välja verkställande direktör. I 
detta avseende är ansvarskedjan klar: bolags-
stämman väljer styrelse och denna väljer i sin 
tur väljer verkställande direktör. Förvalt-

ningsrådets uppgifter styrs också i övrigt i 
riktning mot tillsyn och anvisningar. I kapit-
let regleras överföringen av uppgifter dels 
från verkställande direktören till styrelsen 
och dels från styrelsen till bolagsstämman. 
Bestämmelserna motsvarar gällande rätt. De 
tas in i lagen för att förtydliga rättsläget.  

Förslaget innebär att indelningen i små och 
stora bolag slopas. Indelningen har begränsat 
användningen av förvaltningsråd och å andra 
sidan inneburit att det i stora bolag varit obli-
gatoriskt att tillsätta en verkställande direk-
tör. Samtidigt stryks det bolagsrättsliga för-
budet som innebär att styrelsens ordförande 
inte får vara verkställande direktör. Det är en 
internationell praxis att sammanslå dessa 
uppgifter. Principerna för en god förvaltning 
kan emellertid förutsätta att uppgifterna hålls 
i sär. Detta faller sig naturligt eftersom en av 
styrelsens viktigaste uppgifter är att övervaka 
verkställande direktören.  

I förslaget har inte tagits in bestämmelser 
om att ledningens medlemmar skall ge skrift-
liga samtycken, eftersom dessa har ansetts 
leda till onödig byråkrati. Detta formkrav har 
inte hindrat att ohederliga företagare till han-
delsregistret har anmält personer som inte har 
samtyckt till sina uppdrag. Detsamma gäller 
den gällande lagens krav på skriftliga av-
skedsanmälningar.  

 
Ledning 

1 §. Bolagets ledning. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om aktiebolags verksamma or-
gan. I paragrafen definieras samtidigt bola-
gets ledning som ett aktiebolagsrättsligt be-
grepp. Det i aktiebolagslagen använda be-
greppet bolagsledning täcker sålunda styrel-
sen, verkställande direktören och förvalt-
ningsrådet. Paragrafen innehåller för tydlig-
hetens skull också hänvisningar som har en 
central betydelse för bolagsledningens upp-
gifter och ansvar.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall bolaget all-
tid ha en styrelse. Denna är sålunda aktiebo-
lagets enda obligatoriska organ. Utöver sty-
relsen kan bolaget också ha en verkställande 
direktör och ett förvaltningsråd. Bolagets 
förvaltningsstruktur är enligt förslaget inte 
bunden till storleken av bolagets aktiekapital. 
Bestämmelserna om bolagets ledning skall 
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inte heller till någon del tillämpas på andra 
företrädare. Förslaget skiljer sig till dessa de-
lar från bestämmelserna i den gällande lagens 
8 kap. Bolagets övriga företrädare anses vara 
företrädare för bolaget på samma sätt som 
prokurister och andra som bemyndigats att 
företräda bolaget.  

De som enligt paragrafens 1 mom. hör till 
bolagets ledning står enligt gällande rätt inte 
i ett anställningsförhållande till bolaget och 
hör sålunda inte i första hand till tillämp-
ningsområdet för den arbetsrättsliga lagstift-
ningen. Andra än bolagsrättsliga rättigheter 
och skyldigheter mellan de till ledningen hö-
rande personerna och bolaget definieras i 
allmänhet närmare i ett separat anställnings-
avtal. En anställningsavtal, bland annat upp-
sägningen av ett sådant avtal, bedöms enligt 
allmänna avtalsrättsliga regler. Några hinder 
finns inte heller för att man i exempelvis 
verkställande direktörens anställningsförhål-
lande tillämpar regler som har motsvarighet i 
delar av arbetslagstiftningen, såsom semes-
terlagen. 

För att underlätta tillämpningen hänvisas i 
paragrafens 2 mom. till likställighetsprinci-
pen enligt 1 kap. 7 §, till ledningens om-
sorgsplikt inklusive den s.k. lojalitetsskyl-
digheten enligt 1 kap. 8 §, samt till ska-
deståndsbestämmelserna i 22 kap. Dessa be-
stämmelser gäller samtliga organ och deras 
medlemmar. Dessutom hänvisas i 3 mom. till 
bestämmelserna om bolagets företrädare i 
25—28 §. Dessa bestämmelser gäller endast 
styrelsen och verkställande direktören efter-
som förvaltningsrådet inte kan företräda bo-
laget.  

 
Styrelsens uppgifter och beslutsfattande 

2 §. Styrelsens allmänna uppgifter. I para-
grafens 1 mom. föreskrivs om styrelsens 
uppgifter. Styrelsen har enligt förslaget behö-
righet i de till bolagets förvaltning hörande 
ärenden som inte uttryckligen har anvisats 
bolagsstämman eller ett eventuellt förvalt-
ningsråd. Bolagets löpande förvaltning an-
kommer på bolagets eventuelle verkställande 
direktör. Om bolaget inte har någon verkstäl-
lande direktör hör den löpande förvaltningen 
till styrelsens behörighet. Bestämmelserna 
om behörigheten motsvarar den gällande la-

gen.  
Definitionen av styrelsens uppgifter mot-

svarar 8 kap. 6 § i den gällande lagen, även 
om bestämmelsens ordalydelse har ändrats 
en aning. Enligt bestämmelsen skall styrelsen 
ombesörja bolagets förvaltning och organise-
ringen av bolagets verksamhet. Styrelsens 
uppgifter definieras fortfarande avsiktligt i en 
allmän bestämmelse. Den gällande lagens de-
finition har visat sig vara fungerande. En 
omständighet som talar för en allmänt hållen 
definition är att det finns stora variationer 
mellan bolagen och deras verksamhetsområ-
den, vilket innebär att bolagens uppgifter 
ändå inte kan definieras särskilt noggrant. 
Uppfattningen om styrelsens uppgifter för-
ändras dessutom med tiden, vilket talar för en 
allmän definition.  

Till styrelsens allmänna behörighet hör en-
ligt bestämmelsen att ombesörja bolagets 
förvaltning och organisera dess verksamhet. 
Definitionen har betydelse med tanke på 
överföringen av uppgifter enligt detta kapi-
tels 7 § och med tanke på förvaltningsrådets 
eventuella uppgifter enligt 21 §.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs också i 
överensstämmelse med den gällande lagen 
att styrelsen svarar för att bolagets bokföring 
och tillsynen över medelsförvaltningen är 
ordnad på behörigt sätt. Styrelsens uppgift är 
fortfarande inte att själv dra försorg om dessa 
uppgifter utan den skall se till att de sköts på 
behörigt sätt.  

I den juridiska litteraturen fästs särskilt av-
seende vid styrelsens s.k. tillsynsansvar, dvs. 
skyldigheten att fortlöpande följa och bedö-
ma bolagets och koncernens ekonomiska 
ställning samt ombesörja rapporteringen om 
bedömningen. Till detta ansluter sig också 
styrelsens ansvar för att tillsynen över bokfö-
ringen och medelsförvaltningen är ordnad på 
behörigt sätt. Tillsynsskyldigheten kan t.ex. i 
ett stort bolag förutsätta att särskild intern re-
vision ordnas. Av föreslagna 17 § framgår att 
styrelsen skall styra verkställande direktörens 
verksamhet med anvisningar och bestämmel-
ser som är nödvändiga för bolagets verksam-
het. Detta är en av styrelsens viktigaste upp-
gifter och den har samband med styrelsens 
tillsynsansvar.  

Enligt paragrafens 2 mom. får styrelsen och 
styrelsemedlemmarna inte tillämpa sådana 
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beslut av bolagsstämman, förvaltningsrådet 
eller styrelsen som strider mot aktiebolagsla-
gen eller bolagsordningen och sålunda är 
ogiltiga. Paragrafen skiljer sig delvis från 
gällande 8 kap. 14 § enligt vilken förbudet att 
efterkomma ett ogiltigt beslut omfattar alla 
de företrädare för bolaget som avses i aktie-
bolagslagen. Enligt förslaget skall denna be-
stämmelse och den s.k. generalklausulen inte 
tillämpas på företrädare som inte hör till bo-
lagets ledning.  

3 §. Styrelsens beslutsfattande. Enligt pa-
ragrafens 1 mom. fattar styrelsen sina beslut 
med enkel majoritet, om inte bolagsordning-
en förutsätter kvalificerad majoritet. En be-
stämmelse som denna kan gälla vissa eller 
alla ärenden. Kvalificerad majoritet kan för-
utsättas också i speciallagstiftning. Om rös-
terna faller lika avgör ordförandens röst utom 
vid val av ordförande, då valet avgörs genom 
lottdragning. Av bestämmelsens ordalydelse 
framgår att majoritetskravet inte kan lindras 
genom en bestämmelse i bolagsordningen. 
Bestämmelserna motsvarar 8 kap. 8 § 
1 mom. och 9 § 2 mom. i den gällande lagen.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om styrel-
sens beslutförhet. Styrelsen är beslutför när 
över hälften av dess medlemmar är närvaran-
de. I bolagsordningen kan emellertid före-
skrivas också att en större andel av styrelsens 
medlemmar skall vara närvarande. Till mo-
mentet har fogats en mot gällande rätt sva-
rande mening som förtydligar sättet för be-
räkning av beslutförheten. Enligt den nya be-
stämmelsen jämförs antalet närvarande med-
lemmar med det antal medlemmar som har 
valts in i styrelsen och därvid beaktas t.ex. 
inte att en medlem har avgått från styrelsen. 
Med valda medlemmar avses både sådana 
som har valts på bolagsstämman och eventu-
ellt på något annat sätt. I bestämmelsen för-
tydligas också att en jävig styrelsemedlem 
inte anses vara närvarande.  

Enligt momentet får styrelsen inte fatta be-
slut förrän samtliga styrelsemedlemmar har 
beretts tillfälle att delta i behandlingen av 
ärendet. I lagen ingår inga bestämmelser om 
kallelse till sammanträde. Kallelsetiderna 
skall vara skäliga och sammanträdena skall 
också i övrigt ordnas så att så många styrel-
semedlemmar som möjligt kan delta i dem. 
För en del av medlemmarna kan också ord-

nas möjlighet att delta i sammanträdet med 
tekniska hjälpmedel. Om en styrelsemedlem 
har förhinder skall dennes ersättare beredas 
tillfälle att delta i behandlingen. I brådskande 
fall är det emellertid viktigare att få till stånd 
en beslutför styrelse än att säkerställa att var-
je medlem deltar i sammanträdet. Bestäm-
melsen motsvarar 8 kap. 9 § 1 mom. i den 
gällande lagen.  

För tydlighetens skull föreslås att till mo-
mentet fogas en mening vari det konstateras 
att beslut kan fattas utan att något egentligt 
sammanträde hålls. Det kan vara fråga om ett 
s.k. telefonsammanträde, om att fatta beslut 
t.ex. per e-post eller om att sända ett besluts-
protokoll till styrelsemedlemmarna för un-
dertecknande. Också ett sådant beslut skall 
vederbörligen protokollföras och det är skäl 
att dokumentera förfarandet i protokollet. 
Beslutsförfaranden av detta slag har godkänts 
också enligt den gällande lagen. Några sär-
skilda formkrav, t.ex. samtliga medlemmars 
deltagande, har inte uppställts för sådana för-
faranden. Också i dessa sammanhang tilläm-
pas den ovan nämnda principen enligt vilken 
samtliga medlemmar om möjligt skall ges 
tillfälle att delta i behandlingen av ett ärende. 
Principen begränsar eventuellt de sätt på vil-
ka beslut kan fattas.  

Till följd av ett procedurfel kan styrelsens 
beslut, liksom för närvarande, vara ogiltigt. 
Någon tid inom vilken ogiltigheten skall åbe-
ropas har inte satts ut. Det anses att en aktie-
ägare vars rätt direkt berörs av verkställighe-
ten av ett beslut för egen del kan väcka talan 
för att få ogiltigheten konstaterad. Aktieägar-
na har emellertid inte någon allmän rätt att 
klandra styrelsens beslut i domstol. I lagför-
slagets 21 kap. 3 § föreskrivs emellertid om 
förutsättningarna för att jämställa ett av sty-
relsen med stöd av bolagsstämmans bemyn-
digande fattat, på en materiell grund ogiltigt 
beslut med ett motsvarande av bolagsstäm-
man fattat beslut. 

Om bolagets avtalspart inte varit i god tro 
när det gäller tillkomsten av ett ogiltigt be-
slut, är det möjligt att en rättshandling som 
baserar sig på beslutet inte är bindande för 
bolaget. De som medverkat till ett i proce-
durhänseende felaktigt beslut och verkställt 
detta kan bli skadeståndsskyldiga. Också en 
företrädare som inte hör till ledningen kan 



 RP 109/2005 rd 
  

 

82

enligt de allmänna skadeståndsrättsliga prin-
ciperna bli ersättningsskyldig mot bolaget 
om han eller hon handlar i enlighet med be-
slutet medveten om de relevanta felen i be-
slutsförfarandet.  

4 §. Jäv för styrelsemedlemmar. I denna 
paragraf föreskrivs huvudsakligen i enlighet 
med gällande 8 kap. 10 § om jäv för styrel-
semedlemmar. Jävsbestämmelserna har i 
praktiken tolkats relativt strängt. Jävsbe-
stämmelserna skall enligt förslaget inte till-
lämpas på någon annan än en till bolagets 
ledning hörande företrädare för bolaget.  

I bestämmelsen har tagits in en hänvisning 
också till andra rättshandlingar än avtal. Det-
ta innebär att en styrelsemedlem är jävig att 
besluta t.ex. om att han eller hon själv skall 
tilldelas optionsrätter.  

5 §. Styrelsens sammanträden. I paragra-
fens 1 mom. föreslås en mot 8 kap. 8 § 
2 mom. i den gällande lagen svarande be-
stämmelse enligt vilken styrelsens ordföran-
de är skyldig att se till att styrelsen samman-
träder vid behov. Hur ofta sammanträden 
skall hållas beror på förhållandena i det en-
skilda bolaget och kan sålunda inte regleras 
mera exakt. I synnerhet i fråga om bolag som 
är föremål för offentlig handel har emellertid 
utvecklats en praxis som kan läggas till 
grund för bedömningen av hur ofta samman-
träden skall hållas. I momentet föreskrivs li-
kaså i överensstämmelse med den gällande 
lagen att styrelsens ordförande är skyldig att 
sammankalla styrelsen om styrelsemedlem-
marna eller verkställande direktören kräver 
det.  

Till momentet skall enligt förslaget fogas 
bestämmelser om förfarandet då ordförande 
inte på begäran sammankallar styrelsen eller 
inte gör det inom en skälig tid. Kallelse kan i 
så fall utfärdas av verkställande direktören 
eller en styrelsemedlem, i det sist nämnda 
fallet under förutsättning att hälften av med-
lemmarna godkänner sammankallandet. 
Godkännandet kan inhämtas formfritt. Av-
sikten med bestämmelsen är att underlätta de 
problem som i praktiken uppkommit då ord-
föranden vägrat eller inte klarat av att sam-
mankalla styrelsen.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om styrel-
sens rätt att besluta om utomståendes närvaro 
vid sammanträdet. Också i detta ärende är det 

styrelsen som har beslutanderätten, inte t.ex. 
dess ordförande ensam. Verkställande direk-
tören har enligt 18 § fortfarande i regel rätt 
att vara närvarande och yttra sig vid styrel-
sens sammanträden. I paragrafen konstateras 
för tydlighetens skull att en bestämmelse om 
närvaro kan tas in i bolagsordningen. Också 
en revisor kan enligt revisionslagen 21 § ha 
rätt att vara närvarande vid styrelsens sam-
manträden.  

6 §. Styrelsens protokoll. I denna paragraf 
föreskrivs om upprättande, undertecknande 
och förvaring av sammanträdesprotokollen 
samt om rätten att få sin avvikande mening 
antecknad i protokollet. Bestämmelserna 
motsvarar 8 kap. 8 § 3 mom. i den gällande 
lagen.  

Protokollet är fortfarande närmast ett be-
visdokument. Om protokollet har underteck-
nats av alla närvarande styrelsemedlemmar, 
vilket ofta är fallet, utgör det ett starkt bevis 
på vad som skett under sammanträdet. Även 
om styrelsen har en utomstående sekreterare, 
skall protokollet undertecknas av ordföran-
den och någon annan styrelsemedlem. Efter-
som protokollet närmast är ett bevisdoku-
ment torde styrelsen i undantagsfall kunna 
besluta att protokollet skall undertecknas av 
någon annan medlem än ordföranden.  

Från rättslig synpunkt skall i protokollet 
utöver besluten antecknas framförallt avvi-
kande meningar och eventuella omröstnings-
resultat som har betydelse för bedömningen 
av styrelsemedlemmarnas eventuella ska-
deståndsansvar. Också i övrigt kan dokumen-
teringen av besluten vara förenligt med sty-
relsemedlemmarnas intressen, eftersom be-
visfrågorna har en central betydelse vid en 
eventuell skadeståndsrättegång.  

7 §. Överföring av uppgifter. I lagen före-
slås för klarhetens skull uttryckliga bestäm-
melser om överföring av uppgifter dels från 
verkställande direktören till styrelsen och 
dels från styrelsen till bolagsstämman. Be-
stämmelserna motsvarar den gällande lagens 
principer och förfaranden. I lagen föreslås 
inga bestämmelser om fördelning av uppgif-
ter mellan styrelsemedlemmarna. Sålunda fö-
reslås inte heller några bestämmelser om sär-
skilda kommittéer och deras uppgifter. När 
det gäller eventuell fördelning av uppgifter 
tillämpas de principer som har utvecklats i 
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rättspraxis och i den rättsliga litteraturen. Det 
har ansetts att uppgiftsfördelningen kan ha 
betydelse t.ex. för bedömningen av med-
lemmarnas ersättningsansvar.  

Enligt paragrafens 1 mom. kan styrelsen 
fatta beslut som hör till verkställande direktö-
rens allmänna behörighet också då bolaget 
har en verkställande direktör. Bestämmelsen 
stämmer överens med den ståndpunkt som 
intagits i motiveringen till den gällande la-
gen. Om styrelsen avgör ett sådant ärende tar 
den också ansvar för beslutet i sak. Verkstäl-
lande direktören kan emellertid bli ska-
deståndsansvarig om ett beslut som strider 
mot lagen eller bolagsordningen verkställs. 
Bestämmelsen anger inte hur stor del av 
verkställande direktörens uppgifter styrelsen 
kan överta. I princip kan alla ärenden som 
hör till verkställande direktörens allmänna 
behörighet avgöras av styrelsen, även om det 
inte torde finnas någon praktisk orsak till ett 
sådant arrangemang. Bestämmelsen gäller 
inte uppgifter som faller utanför verkställan-
de direktörens allmänna behörighet. Ut-
gångspunkten är den att ansvaret i fråga om 
ärenden som faller utanför verkställande di-
rektörens allmänna behörighet kvarstår hos 
verkställande direktören, oberoende av om 
styrelsen har förbehållit sig att avgöra ett 
ärende eller sköta en uppgift. Enligt momen-
tet kan också i bolagsordningen föreskrivas 
om överföring av uppgifter som hör till den 
allmänna behörigheten.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om styrel-
sens rätt att föra ett ärende som hör till sty-
relsens eller verkställande direktörens all-
männa behörighet till bolagsstämman för av-
görande. Överföringen av ett ärende till bo-
lagsstämman motsvarar i princip i alla vä-
sentliga avseenden en överföring från verk-
ställande direktören till styrelsen. Styrelsen 
kan slippa skadeståndsansvar för en överfö-
ring som gjorts med stöd av denna paragraf, 
även om verkställighetsansvaret och eventu-
ellt också föredragandeansvaret kvarstår hos 
styrelsen. Om andra ärenden än sådana som 
hör till styrelsens allmänna behörighet över-
förs till bolagsstämman för avgörande, dvs. 
ett förfarande som bestämmelsen inte gäller, 
kvarstår ansvaret i varje fall hos styrelsen. 
Förfarandet behandlas också i motiveringen 
till 5 kap. 2 §. Det är klart att bolagsstämman 

inte har någon skyldighet att fatta beslut i ett 
ärende som styrelsen i enlighet med detta 
moment överför till bolagsstämman för avgö-
rande.  

Paragrafens bestämmelser påverkar inte 
behörigheten att företräda bolaget. Utgångs-
punkten är sålunda den att en överföring av 
uppgifter har betydelse endast för ansvars-
fördelningen mellan organen och deras med-
lemmar. Om en överföring av uppgifter 
emellertid i en situation som avses i 1 mom. 
baseras på en bestämmelse i bolagsordning-
en, kan bolaget slippa ansvar för en rätts-
handling som grundar sig på ett beslut som 
uppkommit i strid med bestämmelsen, om 
bolagets motpart inte var i god tro. Det sam-
ma gäller också i den situationen att motpar-
ten annars kände till behörighetsbegräns-
ningen.  

I förslaget regleras inte styrelsens rätt att 
delegera beslutfattande t.ex. till verkställande 
direktören. Sådan delegering är möjligt men 
styrelsen kan likväl inte överföra ansvaret för 
skötseln av sina uppgifter på någon annan. 
En omständighet som i praktiken kan begrän-
sa delegeringsmöjligheten är också att verk-
ställande direktörens behörighet att företräda 
bolaget är snävare än styrelsens.  

 
Styrelseledamöter samt medlemskapets bör-
jan och upphörande 

8 §. Styrelseledamöter, ersättare och ord-
förande. I paragrafens 1 mom. föreslås en 
presumtionsbestämmelse om antalet styrel-
semedlemmar. Detta innebär att det inte är 
nödvändigt att ta in en bestämmelse om sa-
ken i bolagsordningen. Enligt presumtions-
bestämmelsen har styrelsen minst en och 
högst fem medlemmar. Momentet skiljer sig 
från gällande 8 kap. 1 § också i det avseendet 
att någon indelning i s.k. stora och små bolag 
inte längre görs.  

Liksom enligt den gällande lagen före-
skrivs att om styrelsen har endast en eller två 
medlemmar skall till den också höra minst en 
ersättare. Vidare föreskrivs liksom i den gäl-
lande lagen att på ersättarna skall tillämpas 
vad som föreskrivs om de ordinarie med-
lemmarna. Bestämmelsen gäller direkt bl.a. 
val av ersättare, ersättarens mandattid, upp-
dragets upphörande och behörigheten att 
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verka som medlem. En ersättare har emeller-
tid samma rättigheter och skyldigheter som 
en styrelsemedlem endast då han eller hon 
ersätter en styrelsemedlem i styrelsen. Ersät-
taren har t.ex. skadeståndsansvar för styrel-
sens beslut endast då han eller hon har delta-
git i beslutsfattandet. I rättspraxis har emel-
lertid en ersättare i undantagsfall jämställts 
med en ordinarie medlem också då ersättaren 
inte formellt har handlat i den ordinarie med-
lemmens ställe.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om skyl-
digheten att välja ordförande för styrelsen i 
det fall att styrelsen har flera än en medlem. 
Ordföranden väljs bland styrelsens medlem-
mar. Valet förrättas i allmänhet av styrelsen, 
men också bolagsstämman kan besluta vem 
som skall utses till ordförande. I bolagsord-
ningen kan föreskrivas om val av ordförande. 
Bestämmelsen motsvarar 8 kap. 8 § 1 mom. i 
den gällande lagen.  

9 §. Val av styrelseledamöter. Enligt för-
slaget väljs styrelsemedlemmarna av bolags-
stämman, om inte bolagsordningen föreskri-
ver att de skall väljas av förvaltningsrådet. 
Bestämmelsen skiljer sig emellertid från gäl-
lande 8 kap. 11 a § 2 mom. där presumtionen 
är den motsatta: förvaltningsrådet har rätt att 
välja styrelsemedlemmar om inte bolagsord-
ningen föreskriver något annat. Till denna 
bestämmelse ansluter sig en övergångsbe-
stämmelse.  

Enligt förslaget behövs inte längre skriftligt 
samtycke av den som väljs till medlem. Kra-
vet på skriftligt samtycke utgör ingen garanti 
för att den person som anmäls till handelsre-
gistret verkligen har samtyckt till uppdraget. 
I praktiken har skriftliga samtycken ofta be-
gärts efter valet. Trots denna ändring är det 
klart att ingen kan väljas in i en bolagsstyrel-
se utan sitt samtycke.  

Enligt paragrafens andra mening kan mind-
re än hälften av styrelsemedlemmarna väljas 
i någon annan ordning. Bestämmelsen mot-
svarar till sitt innehåll 8 kap. 1 § 2 mom. i 
den gällande lagen. I den föreslagna be-
stämmelsen används ordet ”väljas” i stället 
för den gällande bestämmelsens ”tillsättas”, 
eftersom i lagen också i övrigt hänvisas en-
dast till styrelsens valda medlemmar. Änd-
ringen har ingen betydelse i sak.  

Det har i allmänhet ansetts att styrelsen el-

ler verkställande direktören inte kan ges rätt 
att välja styrelsemedlemmar. Den av paragra-
fen framgående principen enligt vilken aktie-
ägarna alltid har rätt att välja merparten av 
styrelsemedlemmarna skall tillämpas också 
då bolagets anställda i enlighet med lagen om 
personalrepresentation i företagens förvalt-
ning (725/1990) har rätt att utse medlemmar 
till styrelsen. Om bolagsordningen är så ut-
formad att personalens rätt att välja styrelse-
medlemmar skulle innebära att antalet med-
lemmar som inte väljs av bolagsstämman 
skulle överskrida den i denna paragraf be-
stämda andelen, måste bolaget ändra sin bo-
lagsordning eller ordna personalrepresenta-
tionen på något annat sätt som den nämnda 
lagen tillåter.  

I paragrafen föreslås en i förhållande till 
den gällande lagen ny bestämmelse enligt 
vilken bolagsstämman kan förrätta valet om 
den som har valrätten enligt paragrafens and-
ra mening inte gör detta. Bestämmelsen gör 
det möjligt att lösa problematiska situationer 
t.ex. i samband med dödsfall eller upplösning 
av en juridisk person. Bolagsstämman kan 
förrätta valet först när det är klart att den som 
har valrätten enligt andra meningen inte 
handlar över huvud taget eller inte handlar 
inom en skälig tid efter att fått kännedom om 
valsituationen. Bestämmelsen innebär att en 
mot gällande 8 kap. 2 § 4 mom. svarande be-
stämmelse blir överflödig.  

10 §. Styrelseledamöternas behörighet. I 
paragrafens 1 mom. föreslås en delvis mot 
gällande 8 kap. 4 § 2 mom. svarande be-
stämmelse om styrelsemedlemmarnas behö-
righet. Förslaget innebär emellertid en viss 
utvidgning av den personkrets som inte har 
behörighet att vara styrelsemedlemmar. Detta 
kan huvudsakligen härledas från lagen om 
förmyndarverksamhet (442/1999). Utgångs-
punkten har ansetts vara den att en person 
som inte kan sköta sina egna angelägenheter 
inte kan bli vald till styrelsemedlem.  

Enligt 2 § i lagen om förmyndarverksamhet 
är den omyndig som inte har fyll 18 år. En-
ligt 3 § i samma lag skall en omyndigs eko-
nomiska och andra angelägenheter som avses 
i den nämnda lagen skötas av en intressebe-
vakare. För en myndig som behöver stöd i 
skötseln av sina angelägenheter kan förord-
nas en intressebevakare. Om förordnande av 
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en intressebevakare inte är en tillräcklig åt-
gärd för att trygga en myndig persons intres-
sen, kan den myndiges handlingsbehörighet 
begränsas så som anges i den nämnda lagen. 
Enligt 8 § i lagen om förmyndarverksamhet 
kan en domstol förordna en intressebevakare 
för en myndig som på grund av sjukdom, 
störningar i de psykiska funktionerna, för-
svagat hälsotillstånd eller av någon annan 
motsvarande orsak saknar förmåga att beva-
ka sina intressen eller sköta sådana personli-
ga eller ekonomiska angelägenheter som 
kräver åtgärder.  

I konkurslagens (120/2004) 4 kap. 13 § fö-
reskrivs närmare om tiden för begränsning av 
en konkursgäldenärs behörighet. 

Enligt 4 § i lagen om näringsförbud 
(1059/1985) får den som har meddelats när-
ingsförbud inte vara styrelsemedlem t.ex. i 
ett aktiebolag. Enligt 4 § 3 mom. i lagen om 
näringsförbud kan en domstol av särskilda 
skäl bestämma att ett förbud inte gäller en 
viss rörelse eller en rörelse av visst slag, 
uppdrag eller verksamhet i ett visst samfund 
eller en viss stiftelse.  

I den föreslagna paragrafen ingår ingen 
särskild bestämmelse om att en styrelsemed-
lem skall vara en fysisk person, eftersom det-
ta anses vara självklart i den inhemska bo-
lagsrättsliga litteraturen.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med den gällande lagen att minst 
en styrelsemedlem skall vara bosatt inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. Re-
gistermyndigheten, dvs. Patent- och register-
styrelsen kan fortfarande bevilja dispens från 
detta krav. Enligt 6 § 3 mom. i lagen angåen-
de rättighet att idka näring (122/1919) skall 
en näringsidkare alltid ha en företrädare som 
har hemort i Finland och rätt att på närings-
idkarens vägnar ta emot stämningar och and-
ra delgivningar, men som inte i andra avse-
enden jämställs med en styrelsemedlem.  

11 §. Styrelseledamöternas mandattid. I 
denna paragraf ingår presumtionsbestämmel-
ser om en styrelsemedlems mandattid. I bo-
lagsordningen behöver sålunda inte tas in nå-
gon bestämmelse om mandattiden om avsik-
ten inte är att denna skall avvika från vad 
som föreskrivs i lagens presumtionsbestäm-
melser. I ett privat aktiebolag fortgår mandat-
tiden tills vidare medan den i ett publikt ak-

tiebolag upphör vid utgången av följande or-
dinarie bolagsstämman. I bolagsordningen 
kan föreskrivas annorlunda om mandattiden. 
En från lagens presumtionsbestämmelse av-
vikande bestämmelse kan gälla både mandat-
tidens längd och den bolagsstämma som för-
rättar valet. Personval kan sålunda fortsätt-
ningsvis förrättas på en annan än ordinarie 
bolagsstämma. Mandattiden kan också i ett 
publikt aktiebolag fortgå tills vidare, så som 
föreskrivs i 8 kap. 1 § 3 mom. i den gällande 
lagen.  

Enligt den föreslagna bestämmelsen upp-
hör mandattiden och mandattiden för en ny 
medlem börjar vid utgången av den bolags-
stämma som har beslutat välja den nya med-
lemmen, om inte något annat föreskrivs i bo-
lagsordningen eller något annat beslutas när 
den nya medlemmen väljs. Bolagsstämman 
kan sålunda inte besluta om mandattiden på 
ett sätt som strider mot bolagsordningen, 
men den kan fatta ett beslut som preciserar 
tidpunkten då mandattiden upphör.  

12 §. En styrelseledamots avgång. I para-
grafens 1 mom. föreskrivs om en styrelse-
medlems rätt att avgå från sitt uppdrag före 
mandattidens utgång. Denna rätt kan inte be-
gränsas i bolagsordningen eller i beslutet om 
att välja styrelsemedlemmen. Eventuella i ett 
tjänstgöringsavtal fastställda begränsningar 
av avgångsrätten kan leda till avtalsbaserat 
ersättningsansvar mot bolaget, men hindrar 
inte medlemmen att avgå från uppdraget.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall styrelsen 
underrättas om avgången och om medlem-
men inte har valts av bolagsstämman skall 
också den som har valt medlemmen underrät-
tas. Avgångens rättsverkningar ansluter sig 
emellertid alltid till att styrelsen underrättas. 
Som anmälan till styrelsen räcker det med en 
anmälan till någon annan styrelsemedlem. 
Enligt förslaget förutsätts inte längre någon 
skriftlig avgångsanmälan, så som enligt 
8 kap. 2 § 1 mom. i den gällande lagen. I lit-
teraturen har det ansetts att en avgångsanmä-
lan också enligt den gällande lagen har kun-
nat göras på annat sätt än skriftligen. Kravet 
på skriftlig form hindrar inte heller att av-
gångsanmälan antedateras. Det kan emeller-
tid ligga i den avgående styrelsemedlemmens 
intresse att avgången sker bevisligen. Om en 
styrelsemedlem anmäler sin avgång endast 
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direkt till handelsregistret blir det en bevis-
ningsfråga när bolaget har fått vetskap om 
avgången. Avgången träder i kraft tidigast då 
styrelsen har fått anmälan om saken. I av-
gångsanmälan kan en senare tidpunkt anges.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar i sak 8 kap. 
2 § 3 mom. i den gällande lagen. I momentet 
hänvisas emellertid inte till det förfarande 
som avses i 5 kap. 17 § 2 mom. och som in-
nebär att bolagsstämman kan sammankallas 
då styrelsen inte gör detta på vederbörligt 
sätt. Om styrelsen är beslutför med en med-
lem skall den sista medlemmen dra försorg 
om att bolagsstämman sammankallas enligt 
de normala bestämmelserna om sammankal-
lande av bolagsstämma. Om styrelsen inte är 
beslutför med endast en medlem skall den 
sista medlemmen ansöka om att en kallelse 
utfärdas genom det förfarande som avses i 
lagförslagets 5 kap. 17 § 2 mom.  

13 §. Entledigande av styrelseledamot. I 
paragrafens 1 mom. föreskrivs på motsvaran-
de sätt som i den gällande lagens 8 kap. 2 § 
1 mom. att en styrelsemedlem kan entledigas 
av den som har valt honom eller henne till 
uppdraget. Entledigandet kan ske under sty-
relsemedlemmens mandattid, vilket för klar-
hetens skull konstateras i själva bestämmel-
sen även om det kan anses ingå i begreppet 
entledigande. Vedertaget anses det att rätten 
att entlediga en styrelsemedlem inte kan be-
gränsas genom avtal eller bestämmelser i bo-
lagsordningen. Av ett uppdrags- eller anställ-
ningsavtal kan emellertid följa att en entledi-
gad medlem har rätt till ersättning av bolaget.  

I momentet föreslås en ny bestämmelse en-
ligt vilken en styrelsemedlem som inte har 
valts av bolagsstämman kan entledigas av 
bolagsstämman, om bolagsordningen har 
ändrats så att valrätt inte längre föreligger. 
Valrätten kan upphöra antingen blott på 
grund av en ändring i bolagsordningen eller 
till följd av någon annan förändring i förhål-
landena. Valrätten har kunnat bindas t.ex. vid 
att vissa specialvillkor är uppfyllda. Valrätt 
föreligger inte heller längre ens i det fallet att 
den fysiska person som skall förrätta valet 
har avlidit eller i det fallet att den juridiska 
person som skall förrätta valet har upplösts 
eller om någon annan sådan motsvarande 
förändring har skett och bolagsordningen har 
ändrats i överensstämmelse med den föränd-

rade situationen.  
I paragrafens 2 mom. föreskrivs när man-

dattiden för en entledigad medlem upphör. 
Mandattiden för en medlem som entledigats 
av bolagsstämman upphör vid utgången av 
den bolagsstämma som beslutar om entledi-
gandet, om inte bolagsstämman beslutar om 
någon annan tidpunkt. Den presumtion som 
ingår i bestämmelsen stämmer överens med 
vad som ovan i 11 § föreskrivs om mandatti-
dens upphörande. Bolagsstämman kan enligt 
förslaget emellertid bestämma någon annan 
tidpunkt för mandattidens upphörande. Det 
kan bestämmas att mandattiden upphör också 
under en bolagsstämma. Mandattiden för en 
medlem som inte har entledigats av bolags-
stämman upphör omedelbart, om inte något 
annat framgår i samband med entledigandet.  

14 §. Komplettering av styrelsen. I denna 
paragraf föreslås en mot 8 kap. 8 § 2 mom. i 
den gällande lagen svarande bestämmelse om 
komplettering av styrelsen i en situation där 
en medlem har avgått, entledigats eller förlo-
rat sin medlemsbehörighet. Bestämmelsen 
motsvarar huvudsakligen gällande lag, men 
avviker från denna på så sätt att om det an-
kommer på bolagsstämman att välja en sty-
relsemedlem och styrelsen är beslutför, kan 
valet skjutas upp till följande bolagsstämma. 
Enligt den gällande lagen kan valet skjutas 
upp till den följande bolagsstämma som ock-
så annars skulle välja styrelsemedlemmar. 
Förslaget kan innebära att rytmen för val av 
styrelsemedlemmar förskjuts i vissa bolag, 
men det är å andra sidan problemfritt i de 
flesta situationer. Den nuvarande ordalydel-
sen är problematisk i sådana fall då en styrel-
semedlem har valts till uppdraget tills vidare.  

 
Andra bestämmelser om styrelsen 

15 §. Koncernförhållande. I denna paragraf 
föreslås huvudsakligen mot den gällande la-
gens 8 kap. 7 § svarande bestämmelser om 
ett bolags skyldighet att underrätta en dotter-
sammanslutnings styrelse eller motsvarande 
organ om att ett koncernförhållande har upp-
kommit eller upphört samt om dottersam-
manslutningens styrelses eller motsvarande 
organs skyldighet att till moderbolaget lämna 
de uppgifter som behövs för upprättande av 
koncernbokslut. En nyhet jämfört med den 
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gällande lagen är att bestämmelsen förutsät-
ter en anmälan också om att ett koncernför-
hållande har upphört. Denna information kan 
ha betydelse eftersom koncernförhållandets 
upphörande påverkar dottersammanslutning-
ens skyldighet att lämna uppgifter till moder-
bolaget.  

Det är klart att något särskilt meddelande 
inte behövs om dottersammanslutningen re-
dan har informationen. Dottersammanslut-
ningen är skyldig att ge information huvud-
sakligen för upprättande av koncernbokslu-
tet. Bestämmelsen har betydelse för bedöm-
ningen av frågan om dottersammanslutning-
ens ledning har tystnadsplikt, eftersom be-
stämmelsen ger rätt att lämna ut de uppgifter 
som avses i paragrafen.  

16 §. Avtal som med ett bolags enda aktie-
ägare. I paragrafen föreslås att det på mot-
svarande sätt som i gällande 8 kap. 6 § 
3 mom. föreskrivs om dokumentering av så-
dana avtal och förbindelser som ingås med 
bolagets enda aktieägare och som inte hör till 
bolagets sedvanliga affärsverksamhet. Be-
stämmelsen är baserad på artikel 5 i direkti-
vet om enmansbolag med begränsat ansvar. 

 
Verkställande direktör  

17 §. Verkställande direktörens allmänna 
uppgifter. I den föreslagna paragrafens 
1 mom. föreskrivs på motsvarande sätt som i 
den gällande lagens 8 kap. 6 § 1 mom. om 
verkställande direktörens allmänna uppgifter. 
Bestämmelsens ordalydelse har ändrats i 
överensstämmelse med ordalydelsen i 2 § om 
styrelsens uppgifter, men denna ändring har 
ingen betydelse i sak. Verkställande direktö-
rens allmänna behörighet omfattar skötseln 
av bolagets löpande förvaltning. Denna defi-
nition har betydelse för bestämmelserna om 
överföring av behörighet. Definitionen av 
verkställande direktörens uppgifter är allmänt 
hållen och i bestämmelsen räknas inte upp 
sådana särskilda uppgifter som tilldelas verk-
ställande direktören enligt andra lagparagra-
fer. Grunderna är desamma som i 2 §, som 
definierar styrelsens uppgifter.  

Verkställande direktören svarar också för 
att bolagets bokföring är lagenlig samt för att 
medelsförvaltningen är ordnad på ett betryg-
gande sätt. Också till denna del överens-

stämmer definitionen av verkställande direk-
törens uppgifter med den gällande lagen.  

Till momentet har fogats en bestämmelse 
enligt vilken verkställande direktören skall 
ge styrelsen den information som styrelsen 
behöver för att sköta sina uppgifter. Denna 
information skall verkställande direktören ge 
på eget initiativ. Styrelsen bestämmer vid 
behov vilka uppgifter den behöver för att 
sköta sina uppgifter. Bestämmelsen har ut-
formats på ett sätt som motsvarar gällande 
rätt. Såväl den gällande lagens och förslagets 
bestämmelser om förvaltningsrådets rätt att 
få information som denna paragrafs 2 mom. 
om meddelande om osedvanliga åtgärder ta-
lar för att denna bestämmelse tas in i lagen.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse som överensstämmer med de två sista 
meningarna i den gällande lagens 8 kap. 6 § 
1 mom. I praktiken torde verkställande direk-
törer ytterst sällan utan styrelsens uttryckliga 
bemyndigande ha vidtagit sådana osedvanli-
ga och betydande åtgärder som avses i lag-
rummet.  

18 §. Verkställande direktörens närvaro 
vid styrelsens sammanträden. Verkställande 
direktören har enligt förslaget, liksom enligt 
den gällande lagen, rätt att närvara och yttra 
sig vid styrelsens sammanträden också utan 
att vara styrelsemedlem. Yttranderätten inne-
fattar i detta sammanhang också rätt att 
väcka initiativ. Förslaget skiljer sig emeller-
tid från den gällande lagen i det avseendet att 
styrelsen har rätt att fatta avvikande beslut 
också annars än i vissa fall. I praktiken torde 
verkställande direktörens närvaro oftast vara 
nödvändig, men det finns ingen anledning att 
i lagen ställa upp gränser för hur styrelsen 
ordnar sitt arbete till denna del.  

19 §. Bestämmelser som skall tillämpas på 
verkställande direktören och dennes ställfö-
reträdare. Enligt paragrafens 1 mom. skall på 
verkställande direktören, liksom enligt den 
gällande lagen, tillämpas bl.a. vissa av de be-
stämmelser som gäller styrelsemedlemmarna. 
Till dessa bestämmelser hör 2 § 2 mom. en-
ligt vilken en styrelsemedlem inte får följa 
sådana beslut av bolagsstämman, förvalt-
ningsrådet eller styrelsen som strider mot 
denna lag eller bolagsordningen och som så-
lunda är ogiltiga. På verkställande direktören 
tillämpas också 4 § om jäv för styrelsemed-
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lemmar. Ovan i samband med 4 § redogörs 
för de ändringar som föreslås i jävs-
bestämmelserna. På verkställande direktören 
tillämpas också samma behörighetsbestäm-
melser som på styrelsemedlemmarna med 
stöd av 10 §. Också de ändringar som före-
slås i dessa bestämmelser behandlas ovan i 
samband med respektive paragraf. Verkstäl-
lande direktören skall liksom för närvarande 
alltid vara bosatt inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, om undantag från 
detta krav inte beviljas.  

På verkställande direktören tillämpas med 
stöd av 1 § i detta kapitel också vad som i 
1 kap. 7 § föreskrivs om likställighetsprinci-
pen och i 1 kap. 8 § om omsorgsplikten. I 22 
kap. finns skadeståndsbestämmelser som 
gäller verkställande direktören.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom., 
som motsvarar 8 kap. 3 § 3 mom. i den gäl-
lande lagen, skall på verkställande direktö-
rens ställföreträdare tillämpas vad som före-
skrivs om verkställande direktören. Bestäm-
melsen gäller till fullo bl.a. val av ställföre-
trädare för verkställande direktören samt 
ställföreträdarens behörighet. Däremot skall 
t.ex. de s.k. verksamhetsrelaterade bestäm-
melserna om jäv och företrädande tillämpas 
på verkställande direktörens ställföreträdare 
endast då denne sköter verkställande direktö-
rens uppgifter.  

20 §. Val av verkställande direktör samt 
dennes avgång och entledigande. Enligt för-
slaget väljs verkställande direktören av sty-
relsen. Förslaget innehåller ingen mot 8 kap. 
3 § 2 mom. i den gällande lagen svarande be-
stämmelse enligt vilken förvaltningsrådet kan 
ha rätt att välja verkställande direktör, efter-
som förslaget eftersträvar en överskådlig för-
valtningsstruktur där verkställande direktören 
är ansvarig inför styrelsen och styrelsen inför 
bolagsstämman.  

Från bestämmelsen görs vissa undantag. 
Bestämmelser om verkställande direktörens 
person kan enligt 2 kap. 2 § tas in i avtalet 
om bildande av bolaget och enligt 16 kap. 3 § 
i fusionsplanen i samband med en kombina-
tionsfusion.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om verk-
ställande direktörens avgångsrätt. Verkstäl-
lande direktören har i stort sett samma av-
gångsrätt som styrelsemedlemmarna. Dessas 

avgångsrätt behandlas ovan i motiveringen 
till 12 §. Verkställande direktören kan inte 
med bolagsrättsliga verkningar hindras att 
avgå, men hans avgång kan strida mot upp-
drags- eller anställningsavtalet och få avtals-
rättsliga konsekvenser. Att styrelsen skall 
underrättas innebär i praktiken ett meddelan-
de till styrelseordföranden eller en styrelse-
medlem. Om bolaget inte har någon styrelse 
och inte heller andra företrädare torde det 
räcka att verkställande direktören gör en an-
mälan till handelsregistret. Avgången träder i 
kraft tidigast då styrelsen har underrättats om 
den. I avgångsanmälan kan också anges en 
senare tidpunkt.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om entle-
digande av verkställande direktören. Styrel-
sen har alltid rätt att entlediga verkställande 
direktören utan att ange någon särskild orsak. 
Som en bolagsrättslig grund för entledigande 
av verkställande direktören räcker alltid en 
allmän förtroendekris. I uppdrags- eller an-
ställningsavtalet kan naturligtvis tas in be-
stämmelser om saken, men åsidosättande av 
dessa har endast avtalsrättsliga konsekvenser.  

Enligt förslaget behöver verkställande di-
rektören inte skriftligen samtycka till att ta 
emot uppdraget, vilket den gällande lagen 
förutsätter. Ingen kan väljas till verkställande 
direktör utan att ha gett sitt samtycke.  

 
Förvaltningsråd  

21 §. Förvaltningsrådets uppgifter. Avsik-
ten med förslaget är att precisera bestämmel-
serna om förvaltningen av aktiebolag. För 
förvaltningsrådets vidkommande betyder det-
ta att förvaltningsrådet varken kan utse eller 
entlediga verkställande direktören. Att välja 
verkställande direktör hör till styrelsens upp-
gifter. Enligt förslaget väljer förvaltningsrå-
det styrelse endast om bolagsordningen ut-
tryckligen föreskriver detta. Förslaget inne-
bär att förvaltningsrådets uppgifter i större 
utsträckning får tillsynskaraktär. Dessutom 
slopas bestämmelsen om att förvaltningsrådet 
till bolagsstämman skall ge allmänna yttran-
den om bolagets ekonomiska ställning.  

Förvaltningsrådets huvuduppgift är enligt 
paragrafens 1 mom. att övervaka bolagets 
förvaltning, som styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar för. Bestämmelsen mot-
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svarar 8 kap. 11 a § 1 mom. i den gällande 
lagen. Eftersom i lagen inte föreslås någon 
bestämmelse om förvaltningsrådets skyldig-
het att ge yttranden, kan en bestämmelse om 
sådana yttranden vid behov tas in i bolags-
ordningen. I annat fall kan det vara svårt för 
aktieägarna att få information om förvalt-
ningsrådets ställningstaganden i samband 
med övervakningen av bolaget.  

Förvaltningsrådet kan ges rätt att välja sty-
relse. Denna presumtionsbestämmelse går 
tvärtemot den nuvarande bestämmelsen. För-
valtningsrådet har rätt att välja styrelse en-
dast om detta uttryckligen föreskrivs i bo-
lagsordningen. För klarhetens skull tas en be-
stämmelse om saken in också i 9 §.  

Enligt paragrafens 2 mom. föreskrivs i bo-
lagsordningen om förvaltningsrådets övriga 
uppgifter. Enligt bolagsordningen kan för-
valtningsrådet emellertid inte tilldelas upp-
gifter som enligt en uttrycklig bestämmelse i 
aktiebolagslagen hör till bolagsordningen, 
styrelsen eller verkställande direktören. För-
valtningsrådet kan å andra sidan tilldelas 
uppgifter som hör till styrelsens allmänna 
behörighet samt sådana uppgifter som inte 
uttryckligen nämns i lagen. Till den sist 
nämnda kategorin hör t.ex. att till bolags-
stämman ge ett yttrande om bokslutet och re-
visionsberättelsen. Också utan någon uttryck-
lig bestämmelse om saken kan förvaltnings-
rådet ge styrelsen och verkställande direktö-
ren råd och anvisningar. I föreslagna 5 kap. 
17 § 1 mom. föreskrivs att förvaltningsrådet 
kan ges rätt att sammankalla bolagsstämman. 
I momentet konstateras för klarhetens skull 
att förvaltningsrådet inte kan ges rätt att före-
träda bolaget.  

Momentet innebär i praktiken att förvalt-
ningsrådet kan tilldelas merparten av de upp-
gifter som avses i den gällande lagens 8 kap. 
11 a § samt många uppgifter som inte nämns 
i bestämmelsen.  

22 §. Förvaltningsrådets rätt att få upplys-
ningar. Bestämmelserna om förvaltningsrå-
dets rätt att få upplysningar överensstämmer 
huvudsakligen med 8 kap. 11 a § 1 mom. i 
den gällande lagen. Bestämmelsens ordaly-
delse har emellertid ändrats så att rätten att 
begära upplysningar inte inskränker sig till 
förvaltningsrådets sammanträde, vilket torde 
vara motiverat med tanke på skötseln av 

ärendena i praktiken. Bestämmelsen har ut-
formats på samma sätt som bestämmelsen 
om verkställande direktörens skyldighet att 
informera styrelsen. Förvaltningsrådets rätt 
att få upplysningar är emellertid samman-
kopplad med dess uppgifter. Tillsynsuppgif-
ten förutsätter t.ex. inte nödvändigtvis att alla 
upplysningar fås omedelbart. Också informa-
tionens detaljnivå skall dimensioneras utgå-
ende från förvaltningsrådets uppdrag. Vid 
tolkningen av bestämmelsen måste styrelsens 
och förvaltningsrådets olika uppgifter i bola-
get beaktas också i andra avseenden.  

23 §. Förvaltningsrådets ledamöter och 
ordförande. Förvaltningsrådet skall ha minst 
tre medlemmar. Bolagen har getts friare hän-
der genom att det krav på fem medlemmar 
har slopats som föreskrivs i den gällande la-
gens 8 kap. 11 § 2 mom. Liksom i den gäl-
lande lagen föreskrivs att verkställande di-
rektören och styrelsemedlemmarna inte får 
höra till förvaltningsrådet. Detsamma gäller 
deras ersättare. Liksom enligt den gällande 
lagen skall för förvaltningsrådet väljas en 
ordförande. Ordföranden väljs av förvalt-
ningsrådet självt, om inte något annat beslu-
tas när förvaltningsrådet väljs eller något an-
nat föreskrivs i bolagsordningen. Ordföran-
den väljs naturligtvis bland förvaltningsrå-
dets medlemmar.  

24 §. Bestämmelser som tillämpas på för-
valtningsrådet. I denna paragraf hänvisas till 
de bestämmelser om styrelsen vilka skall till-
lämpas som sådana i förvaltningsrådets verk-
samhet. Dessa bestämmelser är 2 § 2 mom. 
om verkställighet av ogiltiga beslut, 3 § om 
beslutsfattande, 4 § om jäv för styrelsemed-
lemmar, 5 § om sammanträden, 6 § om pro-
tokoll, 9 § om val av medlemmar, 10 § om 
medlemmarnas behörighet, 11 § om med-
lemmarnas mandattid, 12 § om en medlems 
avgång och 13 § om entledigande av en med-
lem. Förslaget motsvarar till dessa delar hu-
vudsakligen den gällande lagen. De nämnda 
bestämmelserna har visserligen på det sätt 
som anges i motiveringen ändrats i förhål-
lande till 8 kap. 8—10 § i den gällande lagen. 
De sist nämnda bestämmelserna tillämpas i 
enlighet med gällande 8 kap. 11 a § 3 mom. 
på förvaltningsrådet och dess medlemmar. 
Enligt föreslagna 5 kap. 3 § 2 mom. fattas 
beslut om val av förvaltningsrådsmedlemmar 
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på den ordinarie bolagsstämman, om inte an-
nat föreskrivs i bolagsordningen.  

 
 

Företrädande 

25 §. Styrelsen och verkställande direktö-
ren som företrädare. I detta kapitel föreslås 
mot den gällande lagen svarande bolagsrätts-
liga bestämmelser om företrädande av bola-
get. Bolaget kan utöver dessa bolagsrättsliga 
bestämmelser dessutom tillämpa andra civil-
rättsliga förfaranden som gäller bemyndigan-
de.  

I paragrafen föreskrivs att styrelsen före-
träder bolaget i allmänhet och att verkstäl-
lande direktören kan företräda bolaget i ären-
den som med stöd av 17 § hör till verkstäl-
lande direktörens uppgifter. Den föreslagna 
bestämmelsen skiljer i det avseendet från den 
bestämmelse som styrelsen som ingår i den 
gällande lagens 8 kap. 12 § 1 mom. att i den 
föreslagna bestämmelsen inte hänvisas till 
tecknande av bolagets firma. Detsamma gäll-
er också de övriga bestämmelserna om före-
trädande av bolaget. Någon hänvisning till 
tecknande av bolagets firma behövs inte ef-
tersom firmateckningsrätten utgör en naturlig 
del av rätten att företräda bolaget.  

Den föreslagna bestämmelsen om verkstäl-
lande direktörens rätt att företräda bolaget 
motsvarar 8 kap. 13 § 1 mom. i den gällande 
lagen. Bestämmelsen begränsar naturligtvis 
inte styrelsens möjligheter att särskilt be-
myndiga verkställande direktören att företrä-
da bolaget i ett ärende som inte hör till verk-
ställande direktörens uppgifter enligt 17 §, 
eller att ge verkställande direktören sådan rätt 
att företräda bolaget som avses i 26 §.  

26 §. Övriga företrädare. Den föreslagna 
bestämmelsen motsvarar delvis 8 kap. 12 § 
2 och 4 mom. i den gällande lagen. Genom 
en bestämmelse i bolagsordningen kan en 
styrelsemedlem eller verkställande direktören 
ges rätt att företräda bolaget. Denna rätt har 
ansetts vara bunden till företrädarens ställ-
ning och den gäller i enlighet med respektive 
bestämmelse i bolagsordningen en styrelse-
medlem eller verkställande direktören obero-
ende av dessas person. Genom en bestäm-
melse i bolagsordningen kan också styrelsen 
bemyndigas att ge en styrelsemedlem, verk-

ställande direktören eller någon annan rätt att 
företräda bolaget. Denna rätt har däremot an-
setts vara personlig och sålunda avse uttryck-
ligen en namngiven person. För att förtydliga 
denna skillnad har till slutet av bestämmel-
sens första mening fogats ett omnämnande 
om att styrelsen kan ge en namngiven person 
rätt att företräda bolaget.  

Liksom enligt den gällande lagen konstate-
ras i den föreslagna bestämmelsen att styrel-
sen när som helst kan återkalla rätten att före-
träda bolaget. Bestämmelsen är bolagsrättslig 
och begränsar sålunda inte företrädarens rätt 
att kräva skadestånd på grund av ett eventu-
ellt avtal.  

Den föreslagna bestämmelsen skiljer sig 
från den gällande lagen i det avseendet att på 
en företrädare som inte hör till bolagets led-
ning inte längre skall tillämpas några särskil-
da behörighetsvillkor och inte heller be-
stämmelserna om jäv. En sådan företrädare 
har inte heller enligt lag någon skyldighet att 
iaktta likställighetsprincipen. Ändringarna är 
baserade på att en här avsedd företrädare inte 
hör till bolagets ledning och sålunda inte har 
någon med en ledande ställning samman-
hängande rätt att fatta beslut. Hans eller hen-
nes uppdrag inskränker sig sålunda till att fö-
reträda bolaget. De bolagsrättsliga besluten 
fattas av bolagets ledning, huvudsakligen ge-
nom styrelsens och verkställande direktörens 
försorg och på dessas ansvar. Ledningen kan 
naturligtvis delegera beslutanderätt inom or-
ganisationen, ofta uttryckligen till personer 
som samtidigt har rätt att företräda bolaget. 
En företrädare kan i princip vidta en rätts-
handling trots att han eller hon t.ex. är jävig, 
men blir då ansvarig för eventuell skada en-
ligt de principer som allmänt tillämpas i så-
dana fall. De bolagsrättsliga skadeståndsbe-
stämmelserna tillämpas inte heller enligt den 
gällande lagen på andra företrädare än sådana 
som hör till ledningen. Bolagets styrelse har 
också kunnat ge en generell fullmakt eller 
prokura enligt prokuralagen (130/1979) vil-
ket innebär att de nämnda begränsningarna 
inte har tillämpats.  

27 §. Begränsning av rätten att företräda 
bolaget. I paragrafens 1 mom. föreslås en 
mot gällande 8 kap. 12 § 3 mom. svarande 
bestämmelse enligt vilken rätten att företräda 
bolaget kan begränsas endast på så sätt att två 
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eller flera personer endast tillsammans har 
rätt att företräda bolaget. I paragrafens 
2 mom. föreslås en ny bestämmelse vari för 
klarhetens skull nämns möjligheten att be-
gränsa en företrädares befogenhet genom att 
en bestämmelse om verksamhetsområdet tas 
in i bolagsordningen. Företrädarens behörig-
het kan emellertid inte effektivt begränsas 
genom en sådan bestämmelse. Detta beror på 
28 § 2 mom., som i sin tur är baserat på arti-
kel 9 i offentlighetsdirektivet.  

28 §. Bindande verkan av en företrädares 
åtgärder. Bestämmelserna i denna paragraf 
motsvarar 8 kap. 15 § i den gällande lagen. I 
paragrafen föreslås emellertid vissa ändringar 
i ordalydelsen, i överensstämmelse med änd-
ringarna i 25—27 §.  

 
 

7 kap. Revision och särskild gransk-
ning 

I detta kapitel föreskrivs huvudsakligen på 
motsvarande sätt som i den gällande lagen 
10 kap. om revision och särskild granskning.  

De delvis överlappande särskilda minori-
tetsskyddsbestämmelserna som gäller val av 
extra revisor och godkänd revisor föreslås bli 
ersatta med bestämmelser om minoritetens 
rätt att kräva att en godkänd revisor väljs i ett 
bolag som enligt lagen och bolagsordningen 
inte är skyldigt att välja en sådan.  

I förslaget ingår presumtionsbestämmelser 
om revisorns mandattid. Dessa motsvarar 
presumtionsbestämmelserna om styrelsemed-
lemmarnas mandattid.  

I kapitlet föreslås vissa tekniska ändringar. 
De föreslagna bestämmelserna om särskild 
granskning är tydligare och mera omfattande 
än de gällande.  

 
 

Revision 

1 §. Tillämplig lag. I den föreslagna para-
grafens 1 mom. föreskrivs att på revision av 
aktiebolag i första hand skall tillämpas aktie-
bolagslagen och i andra hand revisionslagen. 
Eftersom revisionslagen är en allmän lag som 
i varje fall skall tillämpas sekundärt, är hän-
visningen i första hand förtydligande. Hän-
visningen till revisionslagen har emellertid 

också den betydelsen att en revision som 
gjorts i strid med revisionslagen samtidigt är 
stridande mot aktiebolagslagen. Detta leder i 
sin tur till tillämpning av bl.a. aktiebolagsla-
gens bestämmelser om skadestånd. En om-
ständighet som minskar hänvisningens prak-
tiska betydelse är att revisionslagens ska-
deståndsbestämmelser i stor utsträckning 
överensstämmer med aktiebolagslagens mot-
svarande bestämmelser och att i aktiebolags-
lagen hänvisas till revisionslagens bestäm-
melser om revisorns skadeståndsansvar.  

I paragrafens 2 mom. konstateras, åter i syf-
te att underlätta tillämpningen, att med en 
godkänd revisor i aktiebolagslagen avses det-
samma som i revisionslagens 2 §, dvs. CGR- 
och GRM -revisorer samt CGR- och GRM -
sammanslutningar. Bestämmelsen motsvarar 
gällande lag.  

2 §. Revisorsval. I paragrafen föreskrivs på 
motsvarande sätt som i den gällande lagens 
10 kap. 1 § 2 mom. att en revisor väljs av bo-
lagsstämman. Om flera revisorer skall väljas 
får det i bolagsordningen föreskrivas att en 
eller flera av dem, dock inte alla, skall väljas 
i någon annan ordning. Alla kan emellertid 
inte väljas i någon annan ordning. I momen-
tet används i stället för ”tillsättes” ordet ”väl-
jas” liksom i bestämmelserna om val av sty-
relse i lagförslagets 6 kap. Ändringen har 
ingen betydelse i sak.  

3 §. Revisorssuppleant. I paragrafens 
1 mom. föreskrivs liksom i den gällande la-
gen 10 kap. 1 § 3 mom. att bolagsstämman 
kan välja en eller flera revisorssuppleanter. I 
momentet föreskrivs för klarhetens skull att 
om för ett aktiebolag väljs endast en revisor 
som inte är en sådan revisionssammanslut-
ning som avses i revisionslagens 5 och 6 § 
skall åtminstone en revisorssuppleant väljas. 
Bestämmelsen motsvarar revisionslagens 9 § 
2 mom.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs liksom i 
den gällande lagens 10 kap. 1 § 3 mom. att 
på en revisorssuppleant skall tillämpas vad 
som i revisionslagen och i denna lag före-
skrivs om revisorer. Ordalydelsen i bestäm-
melsen motsvarar lagförslagets 6 kap. 8 §.  

I bolagsordningen kan enligt 2 § föreskri-
vas att en eller flera revisorer, dock inte alla, 
skall väljas i någon annan ordning. Eftersom 
på en revisorssuppleant skall tillämpas vad 
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som föreskrivs om revisorer kan i bolagsord-
ningen också föreskrivas att en revisorssup-
pleant skall väljas i någon annan ordning. 
Om ingenting har föreskrivits om en supple-
ant för en revisor som inte har valts av bo-
lagsstämman är det tolkbart vem som har rätt 
att välja en suppleant för en sådan revisor. 
Om någon annan slutsats inte kan dras av bo-
lagsordningen utses suppleanten av bolags-
stämman.  

4 §. En revisors mandattid. I denna para-
graf föreslås en bestämmelse om en revisors 
mandattid. Enligt presumtionsbestämmelsen 
fortgår revisorns mandattid i ett privat aktie-
bolag tills vidare. I ett publikt aktiebolag 
upphör mandattiden enligt presumtionsbe-
stämmelsen vid utgången av bolagsstämman 
efter valet. I bolagsordningen kan föreskrivas 
också annat om mandattiden. En bestämmel-
se som skiljer sig från presumtionsbestäm-
melsen kan gälla såväl mandattidens längd 
som den bolagsstämma som förrättar valet. 
Också i ett publikt aktiebolag kan mandatti-
den fortgå tills vidare.  

Enligt bestämmelsen upphör mandattiden 
och den nya revisorns mandattid börjar när 
bolagsstämman som valt den nya revisorn 
avslutas, om inte något annat föreskrivs i bo-
lagsordningen eller om inte bolagsstämman 
beslutar något annat i samband med valet av 
den nya revisorn. Bolagsstämman kan sålun-
da inte besluta om mandattiden i strid med 
bolagsordningen, men bolagsstämman kan 
besluta närmare om tidpunkten då mandatti-
den upphör. Bestämmelsen ordalydelse mot-
svarar det som föreskrivs om styrelsemed-
lemmarnas mandattid.  

5 §. Minoritetens rätt att kräva en godkänd 
revisor. Bestämmelserna om en extra revisor 
i gällande 10 kap. 1 § 4 mom. och bestäm-
melserna om val av en godkänd revisor i gäl-
lande 4 § 2 mom. föreslås bli sammanslagna 
så att en minoritet av aktieägarna alltid har 
rätt att kräva att en godkänd revisor tillsätts. 
Bestämmelsen gäller bolag som inte med 
stöd av revisionslagen, någon annan lag eller 
bolagsordningen behöver välja en godkänd 
revisor.  

Sammanslagningen av bestämmelserna har 
ingen större praktisk betydelse för minori-
tetsaktieägarnas ställning, men den gör re-
gleringen tydligare. Vid bedömningen av 

ändringen är det skäl att observera att också 
en extra revisor som enligt den gällande la-
gen har förordnats av länsstyrelsen måste 
vara en godkänd revisor.  

Bestämmelsen gäller minoritetsskyddet och 
är därför tvingande. I bolagsordningen kan 
emellertid föreskrivas om ett förfarande som 
är fördelaktigare från minoritetsaktieägarnas 
synpunkt.  

Enligt paragrafen skall för bolaget alltid 
väljas en godkänd revisor om aktieägare med 
minst en tiondel av samtliga aktier eller en 
tredjedel av de vid stämman företrädda akti-
erna kräver det antingen på den ordinarie bo-
lagsstämman eller på en annan bolagsstämma 
där ärendet enligt stämmokallelsen skall be-
handlas. Samma minoritetskrav föreslås som 
i den gällande lagens 10 kap. 1 § 4 mom. 
Minoritetskravet är således lindrigare än en-
ligt den gällande lagens 10 kap. 4 § 2 mom.  

Om bolagsstämman trots minoritetens yr-
kande inte väljer en godkänd revisor skall 
länsstyrelsen förordna en sådan för bolaget i 
den ordning som avses i revisionslagens 
27 §. En förutsättning är att en aktieägare 
inom en månad efter bolagsstämman ansöker 
om att en sådan förordnas.  

6 §. Särskild skyldighet att välja en CGR-
revisor. I denna paragraf föreslås en mot 
10 kap. 4 § 1 mom. svarande bestämmelse 
enligt vilken minst en av de revisorer som 
bolagsstämman väljer i ett publikt aktiebolag 
skall vara en CGR-revisor.  

 
 

Särskild granskning 

7 §. Beslut om särskild granskning. I denna 
paragraf föreslås motsvarande bestämmelser 
om särskild granskning som i den gällande 
lagens 10 kap. 14 §. Bestämmelsen ordaly-
delse har emellertid i någon mån ändrats för 
att ange att endast en myndighet kan be-
stämma om särskild granskning och att be-
handlingen av ärendet på bolagsstämman i 
och för sig inte har någon annan betydelse 
för ansökan än att ange att det finns tillräck-
ligt understöd för projektet. Bolagsstämmans 
majoritet kan inte på ett giltigt sätt besluta 
om en särskild granskning. Om ett sådant be-
slut fattas är det fråga om något annat, t.ex. 
om en särskild anvisning till bolagets revisor. 
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Majoritetens beslut har inte heller någon be-
tydelse för myndighetens prövning av frågan 
om särskild granskning skall förrättas.  

Enligt paragrafens 1 mom. har en aktieäga-
re rätt att hos länsstyrelsen kräva särskild 
granskning, om förslaget har behandlats och 
biträtts på bolagsstämman på det sätt som av-
ses i 2 mom. I momentet föreskrivs också 
liksom i den gällande lagen om en månads 
tidsfrist för ansökan.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs på motsva-
rande sätt om kvalificerade minoriteter som i 
den gällande lagens 10 kap. 14 § 1 mom. Det 
är av avgörande betydelse för ansökan att 
den i bestämmelsen angivna andelen av ak-
tieägarna har biträtt förslaget om särskild 
granskning. Frågan om särskild granskning 
kan alltid behandlas på den ordinarie bolags-
stämman och dessutom på någon annan bo-
lagsstämma på vars föredragningslista ären-
det har tagits upp. I lagförslagets 5 kap. före-
skrivs om en aktieägares rätt att få ett ärende 
behandlat på bolagsstämman samt om mino-
ritetsaktieägarnas rätt att få en extra bolags-
stämma sammankallad.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar 10 kap. 14 § 
2 mom. i den gällande lagen. Förslaget skil-
jer sig emellertid i det avseende från den gäl-
lande lagen att länsstyrelsens beslut kan sät-
tas i kraft trots att det inte har vunnit laga 
kraft. Enligt förvaltningsprocesslagens 32 § 
kan besvärsmyndigheten bestämma att verk-
ställigheten skall avbrytas.  

8 §. Särskild granskare. I denna paragraf 
föreslås mot 10 kap. 14 § 3 mom. i den gäl-
lande lagen svarande bestämmelser om en 
särskild granskare. På en särskild granskare 
skall fortsättningsvis tillämpas revisionsla-
gens 15, 21—55 och 44 § samt som komplet-
tering till den sist nämnda paragrafen aktie-
bolagens bestämmelser om en revisors ska-
deståndsansvar och likaså aktiebolagslagens 
bestämmelser om skiljeförfarande enligt bo-
lagsordningen. 

I förslaget har hänvisningen till revisions-
lagens 10 § strukits för att underlätta tillämp-
ningen av lagen och eliminera vissa tolk-
ningsproblem. Den särskilda granskaren skall 
vara en fysisk person om inte en sådan god-
känd revisionssammanslutning väljs som av-
ses i revisionslagens 15 §. Den särskilda 
granskaren skall ha sådan insikt i och erfa-

renhet av frågor som gäller ekonomi och ju-
ridik som är nödvändig med hänsyn till arten 
och omfånget av granskningsuppdraget. 
Också en annan person som uppfyller dessa 
krav än en revisor kan förordnas till särskild 
granskare. 

Även om det inte särskilt nämns i lagen är 
det klart att till särskild granskare inte skall 
utses en person som är försatt i konkurs eller 
har meddelats näringsförbud och inte heller 
en omyndig eller en person vars handlings-
behörighet har begränsats.  

9 §. Granskningsyttrande. I denna paragraf 
föreslås en mot 10 kap. 14 § 4 mom. i den 
gällande lagen svarande bestämmelse om en 
särskild granskares yttrande. Bestämmelsen 
har ändrats i överensstämmelse med lagför-
slagets 5 kap. 21 § 1 mom.  

10 §. Arvode och övriga kostnader. I denna 
paragraf föreslås en mot 10 kap. 14 § 4 mom. 
i den gällande lagen svarande bestämmelse 
enligt vilken en särskild granskare har rätt att 
få ett arvode av bolaget. För att förtydliga 
rättsläget föreskrivs dessutom att bolaget 
svarar också för de övriga granskningskost-
naderna.  

I paragrafen föreslås vidare en bestämmel-
se enligt vilken en domstol av särskilda skäl 
kan ålägga en aktieägare som har ansökt om 
särskild granskning att helt eller delvis ersät-
ta bolaget för granskningskostnaderna. Be-
stämmelsen skall tolkas restriktivt. Det är 
meningen att den skall tillämpas endast i un-
dantagsfall, närmast då en aktieägare uppen-
bart missbrukar sin rätt. Det är då fråga om 
ett sedvanligt tvistemål.  

 
 

8 kap. Eget kapital, bokslut, verksam-
hetsberättelse och koncern 

Detta kapitel gäller dels indelningen av bo-
lagets eget kapital i bundet och fritt eget ka-
pital och dels sådana förpliktelser i samband 
med upprättande och registrering av bokslut 
som det inte är ändamålsenligt att reglera i 
bokföringslagstiftningen som gäller alla bok-
föringsskyldiga.  

De föreslagna bestämmelserna om eget ka-
pital skiljer sig från bestämmelserna i 11 och 
12 kap i den gällande lagen. De viktigaste 
ändringarna beror på att kapitalsystemet ba-
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seras på aktier som de facto inte har något 
nominellt belopp samt på en därmed sam-
manhängande ändring av bestämmelserna om 
kapitalinvesteringar. Enligt förslaget kan det 
investerade kapitalet i stället för att i sin hel-
het redovisas som bundet eget kapital, tas 
upp antingen i aktiekapitalet eller i det fria 
egna kapitalet, dvs. avsättas till fonden för 
inbetalt fritt eget kapital. Förslaget innehåller 
å andra sidan inga bestämmelser om en över-
kursfond, eftersom överkurs inte uppkommer 
i ett system som är baserat på aktier utan 
nominellt belopp. Inte heller behövs någon 
reservfond eftersom alla investeringar i bun-
det eget kapital kan tas upp i aktiekapitalet, 
också i bolag som har aktier med nominella 
belopp.  

I kapitlet föreskrivs huvudsakligen i enlig-
het med 11 kap. i den gällande lagen om ak-
tiebolags bokslut. I förslagen som gäller bok-
slut har emellertid beaktats de ändringar i 
bokslutsbestämmelserna som beror på infö-
randet av internationella redovisningsstan-
darder och på ändringar i redovisningsdirek-
tiven. Eftersom den nationella lagstiftningen 
bör inte innehålla bestämmelser som strider 
mot IFRS-standarderna, föreslås att omstän-
digheter som tidigare nämnts i bokslutets no-
ter skall tas in i verksamhetsberättelsen, som 
inte utgör en del av IFRS-bokslutet och inte 
heller av det uteslutande enligt bokföringsla-
gen upprättade bokslutet. Avsikten med för-
slaget är också att förenkla informationsbe-
stämmelserna.  

Förslaget innehåller inga bestämmelser om 
års- och delårsrapporter. Bestämmelser om 
skyldigheten att upprätta sådana ingår sålun-
da enbart i värdepappersmarknadslagen.  

Enligt förslaget skall i kapitlet också tas in 
en definition av koncernbegreppet. I defini-
tionen hänvisas till begreppet bestämmande 
inflytande som definieras i bokföringslagens 
1 kap. 5 §. Koncerndefinitionen skiljer sig i 
sak inte särskilt mycket från den gällande la-
gens definition. Begreppet dottersam-
manslutning omfattar emellertid enligt för-
slaget också stiftelser där ett aktiebolag har 
bestämmande inflytande. Ändringen har i 
praktiken ingen större betydelse eftersom en 
stiftelse där ett aktiebolag har bestämmande 
inflytande enligt den gällande lagen om ak-
tiebolag i flera avseenden jämställs med en 

dottersammanslutning.  
Eget kapital 

1 §. Indelning och användning av eget ka-
pital. I denna paragraf definieras de olika 
slag av eget kapital som kan finnas i ett ak-
tiebolag. Förslaget skiljer sig i sak från den 
gällande lagens 11 kap. 6 §, även om re-
gleringstekniken i stor utsträckning är den-
samma.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs att ett ak-
tiebolags eget kapital indelas i bundet och 
fritt eget kapital. Till det bundna egna kapita-
let hänförs aktiekapitalet och uppskrivnings-
fonden samt i bokföringslagen avsedda övri-
ga fonder som grundar sig på icke-realiserade 
uppskrivningar. Till de sistnämnda fonderna 
räknas den i 5 kap. 2 a § i bokföringslagen 
avsedda fonden för verkligt värde samt fon-
den för verkligt värde och omvärderingsfon-
den vilka avses i de internationella redovis-
ningsstandarderna (IFRS) som skall följas i 
enlighet med 7 a kap. i bokföringslagen. 

I lagen uppräknas således endast posterna 
av bundet eget kapital. Övriga poster av eget 
kapital hänförs till det fria egna kapitalet. 
Den i 2 § i detta kapitel avsedda fonden för 
inbetalt fritt eget kapital är som namnet anger 
utdelningsbar. Också eventuella övriga fon-
der hänförs till det fria egna kapitalet. 

Eftersom utgångspunkten för förslaget är 
att bolagets aktier inte har något nominellt 
belopp, innehåller förslaget inga bestämmel-
ser om en överkursfond. I förslaget före-
skrivs inte heller om en reservfond, eftersom 
en sådan inte behövs. Om bolaget så önskar 
kan det öka sitt aktiekapital utan att öka anta-
let aktier, både i det fall att bolaget har över-
gått till aktier utan nominellt belopp och i det 
fall att bolaget fortfarande har aktier med 
nominellt belopp.  

Enligt IFRS-standarderna behandlas t.ex. 
vissa aktier med lösningsvillkor som främ-
mande kapital. Det är emellertid klart att på 
en kapitalpost som har tagits upp i detta 
främmande kapital skall tillämpas samma 
regler som på aktiekapital i allmänhet.  

Enligt momentet hänförs uppskrivnings-
fonden till det bundna egna kapitalet, efter-
som artikel 33 i redovisningsdirektivet be-
gränsar möjligheterna att dela ut medel ur 
uppskrivningsfonden. Materiella bestämmel-
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ser om uppskrivningsfonden finns i bokfö-
ringslagen, enligt vars 5 kap. 17 § ett jord- 
eller vattenområde och vissa värdepapper 
som hör till bestående aktiva får skrivas upp.  

Med avvikelse från den gällande lagen får 
uppskrivningsfonden inte användas för ök-
ning av aktiekapitalet. Enligt lagförslagets 11 
kap. 1 § 2 punkten kan för fondförhöjning 
användas endast fritt eget kapital. I införan-
delagen görs ett undantag från denna regel 
när det gäller reserv- och överkursfonden. 
Överföringen av uppskrivningsfonden till ak-
tiekapitalet motsvarar inte bokföringslagens 
5 kap. 17 § om användning av fonden. Det är 
också inkonsekvent att uppskrivning får an-
vändas för att öka aktiekapitalet om det på 
grund av den osäkerhet som uppskrivningen 
är förknippad med inte är tillåtet att dela ut 
uppskrivningen till aktieägarna. 

Enligt andra meningen i den gällande la-
gens 12 kap. 3 b § skall vid återföring av 
uppskrivning det kapital som avsatts till en 
fond i motsvarande mån minskas med det be-
lopp som återförs. Enligt den tredje mening-
en i samma paragraf skall om aktiekapitalet i 
ett bolag har höjts genom utnyttjande av en 
uppskrivningsfond och det kapital som av-
satts till fonden inte kan minskas med det be-
lopp som återförs, ett motsvarande belopp 
upptas som en minskning av det egna fria 
kapitalet. De sist nämnda bestämmelserna 
blir överflödiga eftersom uppskrivningsfon-
den enligt förslaget inte längre kan användas 
för ökning av aktiekapitalet och eftersom i 
bokföringslagen och -förordningen i övrigt 
föreskrivs om användning av fonden på ett 
motsvarande sätt.  

I enlighet med vad som gäller uppskriv-
ningsfonden får inte heller fonden för verk-
ligt värde eller omvärderingsfonden använ-
das för att öka aktiekapitalet. 

Det har inte ansetts nödvändigt att i mo-
mentet ta in ett omnämnande om att det fria 
egna kapitalet minskas av förlust. Detta är 
klart utan någon uttrycklig bestämmelse om 
saken.  

I paragrafens 2 mom. konstateras, i syfte att 
underlätta tillämpningen av lagen, att i lagen 
om införande av aktiebolagslagen föreskrivs 
om reservfonder och överkursfonder som har 
avsatts innan aktiebolagslagen trätt i kraft. 
Eftersom nästan alla bolag har sådana fonder 

när lagen träder i kraft är det skäl att ta in ett 
omnämnande om saken också i själva lagen. 
När det gäller dessa fonder är det å andra si-
dan fråga om en övergångsbestämmelse, ef-
tersom den nya lagen inte känner till sådana 
fonder. Enligt införandelagen hänförs dessa 
fonder till det bundna egna kapitalet, men de 
kan användas för fondförhöjning av aktieka-
pitalet.  

I paragrafens 3 mom. föreslås för klarhe-
tens skull en bestämmelse om att bestämmel-
ser om utbetalning av eget kapital, utom i 
detta kapitel, finns också i 13—15 kap. De 
frågor som gäller användningen av eget kapi-
tal utgör en så central del av bolagsrätten att 
denna hänvisning anses vara nödvändig.  

2 §. Fonden för inbetalt fritt eget kapital. 
Eftersom förslaget innebär att aktiernas no-
minella belopp slopas liksom också det bok-
föringsmässiga motvärdet i dess nuvarande 
form, ingår i förslaget inga mot den gällande 
lagen svarande bestämmelser om överkurs 
och överkursfond. Sådana bestämmelser be-
hövs enligt lagförslagets 3 kap. 5 § inte heller 
i bolag som vill ha kvar aktier med nominellt 
belopp.  

Enligt förslaget skall den del av aktiernas 
teckningspris som inte tas upp i aktiekapitalet 
avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapi-
tal. Detta gäller både i bildningsskedet och 
vid en aktieemission. En optionsrätts eventu-
ella teckningspris skall avsättas till fonden 
för inbetalt fritt eget kapital om inte något 
annat beslutas. Till fonden avsättas också så-
dana andra placeringar av eget kapital som 
inte avsätts till någon annan fond. Det kan 
t.ex. vara fråga om en aktieägares vederlags-
fria investering i bolaget.  

Till fonden för inbetalt fritt eget kapital 
skall också avsättas belopp varmed aktie-
kapitalet nedsätts och som inte betalas ut till 
aktieägarna eller används för teckning av för-
lust. Bokföringsbestämmelserna avgör om 
till fonden skall avsättas också kapitalökning 
som tillfallit bolaget genom företagsarran-
gemang och som inte tas upp i aktiekapitalet 
och eller kan anses öka vinstmedlen. Bolags-
rättsligt finns inget hinder för detta. I be-
stämmelsen beaktas också  möjligheten att 
teckningspriset tas upp i det främmande kapi-
talet. Av IFRS-standarderna följer eventuellt 
att betalningen för t.ex. aktier med inlös-
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ningsvillkor bokföringsmässigt betraktas som 
främmande kapital.  

 
Bokslut och verksamhetsberättelse 

3 §. Tillämpning av bokföringslagen. I 
denna paragraf föreskrivs på motsvarande 
sätt som i den gällande lagen och närmast för 
klarhetens skull att bokslutet skall upprättas i 
enlighet med bokföringslagen och detta kapi-
tel. Eftersom verksamhetsberättelsen enligt 
bokföringslagen inte längre utgör en del av 
bokslutet nämns i den föreslagna bestämmel-
sen också att verksamhetsberättelsen skall 
upprättas i enlighet med bokföringslagen. Ef-
tersom bokföringslagen innehåller en hänvis-
ning till internationella redovisningsstandar-
der gäller bestämmelsen i vederbörlig ut-
sträckning också IFRS-standarderna. Be-
stämmelsen har betydelse framförallt när det 
gäller skadestånd. Ett bokslut som har upp-
rättats i strid med bokföringslagen och redo-
visningsstandarderna strider enligt denna be-
stämmelse också mot aktiebolagslagen.  

4 §. Räkenskapsperiod. Enligt förslaget fö-
reskrivs om bolagets räkenskapsperiod i av-
talet om bildande eller i bolagsordningen, när 
bolaget bildas. Om räkenskapsperioden be-
stäms i avtalet om bildandet kan bolags-
stämman besluta om ändring av räkenskaps-
perioden med enkel majoritet, om inte något 
annat följer av bolagsordningen. Bestämmel-
ser om räkenskapsperioden kan emellertid tas 
in också i bolagsordningen, vilket innebär att 
bestämmelserna om ändring av bolagsord-
ningen skall iakttas t.ex. vid ändring av rä-
kenskapsperioden. Bestämmelsen skiljer sig 
från den gällande lagen enligt vilken räken-
skapsperioden alltid skall bestämmas i bo-
lagsordningen. Det anses emellertid vara 
onödigt besvärligt att ändra räkenskapsperio-
den. Dessutom har i bolagsordningen ofta ta-
gits in sådana särskilda bestämmelser om den 
första räkenskapsperiodens längd som inte 
har någon betydelse för bolagets framtida 
verksamhet. Avsikten med förslaget är inte 
att utesluta alternativet att i avtalet om bil-
dande föreskrivs endast om den första avvi-
kande räkenskapsperioden medan räken-
skapsperioden i övrigt bestäms i bolagsord-
ningen.  

Om bolagsordningen senare ändras så att 

bestämmelsen om räkenskapsperioden läm-
nas bort, är situationen i fråga om ändring av 
räkenskapsperioden därefter densamma som 
när räkenskapsperioden har bestämts i avtalet 
om bildande. Också ett bolag som har bildats 
före ikraftträdandet av den nya lagen kan för-
fara på beskrivet sätt. 

5 §. Verksamhetsberättelse. Enligt förslaget 
skall i verksamhetsberättelsen tas in vissa 
uppgifter som enligt den gällande lagen skall 
lämnas i bokslutets noter. Genom att infor-
mationen koncentreras till ett ställe förtydli-
gas bokslutsinformationen samtidigt som det 
säkerställs att den stämmer överens med 
IFRS-standarderna. På detta sätt undviks 
konflikter, eftersom verksamhetsberättelsen 
inte omfattas av IFRS-standarderna. I redo-
visningsdirektivet förutsätts emellertid att 
vissa uppgifter lämnas uttryckligen i bokslu-
tets noter. Bakgrunden till förslaget är att no-
terna kan stå i strid med IFRS-standarderna 
och att ett minst lika gott resultat de facto 
uppnås genom att uppgifterna lämnas i verk-
samhetsberättelsen. 

De föreslagna bestämmelserna om infor-
mationsskyldighet skiljer sig i någon mån 
från den gällande lagens 11 kap. 6 a, 7 och 
8 § om bokslutsnoter samt från samma kapi-
tels 9 och 9 a  § om verksamhetsberättelse.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om skyl-
digheten att i verksamhetsberättelsen alltid ta 
in den information som lagen förutsätter. Ett 
aktiebolag skall sålunda upprätta en verk-
samhetsberättelse också då det inte med stöd 
av bokföringslagen skulle behöva upprätta 
någon sådan. I verksamhetsberättelsen skall 
emellertid i detta fall tas in endast de uppgif-
ter som avses i aktiebolagslagen. I ett litet 
bolag innebär detta i praktiken i allmänhet ett 
förslag till vinstutdelning.  

I verksamhetsberättelsen skall enligt 
2 mom. tas in styrelsens förslag till disposi-
tion av bolagets vinst. Förslaget motsvarar 
11 kap. 9 § 6 mom. i den gällande lagen. 
Dessutom föreslås att i verksamhetsberättel-
sen tas in styrelsens förslag till eventuell ut-
betalning av annat fritt eget kapital. Till ka-
tegorin annat fritt eget kapital kan höra t.ex. 
medel som i samband med en emission har 
avsatts till fonden för inbetalt fritt eget kapi-
tal. Om utbetalning av annat fritt eget kapital 
inte föreslås behöver detta inte nämnas.  
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I paragrafens 3 mom. föreskrivs om skyl-
digheten att uppge information om bolagets 
aktier och de huvudsakliga villkoren för ka-
pitallån. Bestämmelsen motsvarar 11 kap. 8 § 
1 mom. 2 och 3 punkt i den gällande lagen. 

Enligt 4 mom. skall bolagets utländska fili-
aler uppges. Bestämmelsen motsvarar sista 
meningen i 11 kap. 9 § 2 mom. i den gällan-
de lagen.  

6 §. Verksamhetsberättelsens uppgifter om 
närståendelån. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen skall i verksamhetsberättelsen i 
detalj uppges vilka lån som har beviljats per-
soner som står bolaget nära. Bestämmelserna 
stämmer nära överens med 11 kap. 7 § i den 
gällande lagen. Att lämna uppgifter om när-
ståendelån anses nödvändigt trots att några 
egentliga bestämmelser om sådana lån inte 
längre föreslås i lagen.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall lån, säker-
heter och ansvarsförbindelser till närstående 
samt de huvudsakliga villkoren för dessa 
uppges om de sammanlagt överstiger 
20 000 euro eller utgör mer än fem procent 
av bolagets eget kapital enligt balansräkning-
en.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. defi-
nieras begreppet närstående. Definitionen 
stämmer överens med standarden IAS 24 och 
är avsedd att tolkas på samma sätt som den-
na. En närståenderelation uppkommer genom 
att ett företag eller en fysisk person har möj-
lighet att utöva antingen ett bestämmande el-
ler ett betydande inflytande över ett annat fö-
retag när det gäller att fatta finansiella och 
verksama beslut. Begreppet betydande infly-
tande definieras i IAS-standarden som delta-
gande i beslut som rör ett företags finansiella 
och verksama strategier. Trots skillnaderna i 
skrivsättet står det föreslagna närståendebe-
greppet innehållsmässigt sett relativt nära 
begreppet ”närmaste krets” i den gällande la-
gens 1 kap. 4 §. För definitionen enligt IAS-
standarden talar dess överensstämmelse med 
bokföringsbestämmelserna samt den omstän-
digheten att den bättre än den gällande lagen 
om aktiebolag beaktar de faktiska inflytande-
relationerna. IAS-standarden beaktar den 
faktiska innebörden av relationen och inte 
enbart dess juridiska form.  

De närståenderelationer som behandlas i 
standarden beskrivs i dess tredje stycke. En 

närståenderelation kan sålunda för det första 
vara baserad på direkt eller indirekt bestäm-
mande inflytande (punkt a). Enligt denna 
punkt omfattar standarden företag som ut-
övar ett bestämmande inflytande över eller 
står under ett bestämmande inflytande från 
ett annat företag, eller står under samma be-
stämmande inflytande som det andra företa-
get. Det är skäl att i samband med närståen-
dedefinitionen tolka begreppet bestämmande 
inflytande så att det i så stor utsträckning 
som möjligt stämmer överens med koncern-
bestämmelsen, trots att begreppet bestäm-
mande inflytande enligt IAS-standarden i 
fråga om vissa detaljer kan skilja sig från det 
som används i bokföringslagen och i denna 
lags koncernbestämmelse.  

En närståenderelation kan också vara base-
rad på ett intresseföretags ställning (punkt b). 
Till närståendekretsen hör också fysiska per-
soner som direkt eller indirekt innehar en så-
dan andel av rösterna i företaget som medför 
ett betydande inflytande i företaget, och nära 
familjemedlemmar till sådana enskilda per-
soner (punkt c). Också nyckelpersoner i ett 
företags ledning och nära familjemedlemmar 
till sådana personer hör till närståendekretsen 
(punkt d). Till närståendekretsen hör vidare 
ett företag i vilket en betydande andel av rös-
terna innehas, direkt eller indirekt, av en per-
son som avses i punkt c eller d eller över vil-
ket en sådan person kan utöva ett betydande 
inflytande (punkt e).  

7 §. Verksamhetsberättelsens uppgifter om 
strukturella och finansiella arrangemang. I 
paragrafens 1 punkt föreskrivs att av verk-
samhetsberättelsen skall framgå sådana upp-
gifter om att bolaget har blivit moderbolag 
samt om fusion och delning som avses i för-
sta meningen i den gällande lagens 11 kap. 9 
§ 2 mom. Enligt 2 punkten skall av verksam-
hetsberättelsen framgå det huvudsakliga in-
nehållet i emissionsbeslut som har fattats un-
der räkenskapsperioden och enligt 3 punkten 
skall av verksamhetsberättelsen framgå be-
slut som har fattas om emission av options-
rätter och andra särskilda rätter som berätti-
gar till aktier. De föreslagna bestämmelserna 
motsvarar i praktiken 11 kap. 9 § 4 mom. i 
den gällande lagen. De gäller emellertid alla 
beslut om emission av aktier och optionsrät-
ter. Som det huvudsakliga innehållet i beslut 
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kan i samband med en aktieemission anses 
åtminstone teckningspriset, grunderna för be-
stämmande av teckningspriset, orsaken till en 
eventuell avvikelse från företrädesrätten att 
teckna aktier samt vem som har tecknings-
rätt. En viktig uppgift är naturligtvis om per-
soner som hör till närståendekretsen har kun-
nat delta i emissionen. En sådan uppgift skall 
emellertid lämnas endast om den utan svå-
righeter kan utredas och om den är relevant. 
T.ex. när det inte är fråga om en riktad emis-
sion är en uppgift om närståendes deltagande 
i emissionen inte nödvändigtvis en relevant 
uppgift.  

Uppgifter som är relevanta när det gäller 
optionsrätten är vilka som är teckningsberät-
tigade, teckningspriset, teckningstiden och 
hur många aktier som kan tecknas. Besluten 
behöver emellertid inte återges i sin helhet.  

Paragrafens 4 punkt motsvarar i praktiken 
gällande 11 kap. 8 § 5 punkten och den före-
slagna paragrafens 5 punkt motsvarar 11 kap. 
8 § 6 punkten i den gällande lagen.  

8 §. Verksamhetsberättelsen uppgifter om 
egna aktier. Enligt denna paragraf skall upp-
gifter lämnas om egna aktier som innehas av 
bolaget och dess dottersammanslutningar. 
Bestämmelserna motsvarar, med de ändring-
ar som beror på att aktierna inte har något 
nominellt belopp, huvudsakligen den gällan-
de lagen. Eftersom det enligt lagförslagets 
15 kap. blir möjligt att ta emot egna aktier 
som pant, har till bestämmelsen fogats ett 
omnämnande om aktier som mottagits som 
pant. Bolaget kan bli innehavare av egna ak-
tier på många olika sätt, t.ex. genom att för-
värva egna aktier och i olika inlösensituatio-
ner, i samband med fusion och delning samt 
utan vederlag. Bestämmelserna gäller också 
aktier som har tillfallit bolaget vid sådan gra-
tisemission som avses i lagförslagets 9 kap. 
20 §.  

Paragrafens 1 mom. motsvarar i huvudsak 
den gällande lagens 11 kap. 9 a § 1 mom. och 
första meningen i 2 mom. Enligt 3 mom. 
skall aktier som bolaget förvärvat på annat 
sätt och som bolaget mottagit som pant upp-
ges separat. Detsamma gäller aktier som in-
nehas av bolagets och dess dottersam-
manslutningar. Enligt momentet skall utöver 
överlåtelse nämnas också ogiltigförklaring, 
för att det skall vara möjligt att med ledning 

av verksamhetsberättelsen bilda sig en hel-
hetsuppfattning om vad som skett med bola-
gets innehav av egna aktier.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs vilka när-
mare uppgifter som skall ges om egna aktier. 
Bestämmelsen gäller egna aktier och moder-
bolagets aktier som bolaget under räken-
skapsperioden förvärvat och mottagit som 
pant samt avyttring och ogiltigförklaring av 
dessa. Förslaget motsvarar andra meningen i 
gällande 9 a § 2 mom., även om det har an-
setts möjligt att i någon mån begränsa de 
uppgifter som skall lämnas. Från aktieägar-
nas och borgenärernas synpunkt är det t.ex. 
inte nödvändigt att uppge vilken dag bolaget 
har förvärvat aktierna. Enligt momentets 
1 punkt skall det uppges hur aktierna har 
hamnat hos bolaget, dvs. genom förvärv, in-
lösen eller eventuellt på något annat sätt. En-
ligt momentets 2 punkt skall aktiernas antal 
och relativ andel av samtliga aktier uppges. 
Enligt momentets 3 punkt skall det uppges 
vilket vederlag som har betalts för aktierna 
både då bolaget förvärvat och avyttrat dem.  

I paragrafens 3 mom. finns en mot 11 kap. 
9 a § 3 mom. i den gällande lagen svarande 
bestämmelse enligt vilken i det fall att aktier 
har mottagits från eller överlåtits till en när-
stående, denne skall nämnas vid namn. En 
förutsättning är naturligtvis att det skäligen 
kan utredas att överlåtaren eller förvärvaren 
hör till närståendekretsen. Relevansprincipen 
innebär att en upplysning som inte har någon 
betydelse inte behöver lämnas. Det kan t.ex. 
vara fråga om den situationen att bolaget har 
genomfört ett omfattande program för köp av 
egna aktier och alla aktieägare inom ramen 
för programmet har haft lika möjligheter att 
sälja aktier till bolaget.  

I momentet föreskrivs också att aktier som 
bolaget innehar och har mottagit som pant 
skall uppges separat.  

9 §. Koncernbokslut. Trots att förslaget inte 
innehåller någon mot 12 kap. 2 § 3 mom. i 
den gällande lagen svarande bestämmelse om 
utdelning av ett moderbolags medel, föreslås 
att en särskild bestämmelse om skyldighet att 
upprätta koncernbokslut skall kvarstå i aktie-
bolagslagen, eftersom en koncern utgör en 
ekonomisk helhet. Även om koncernens eko-
nomiska ställning inte formellt utgör något 
kriterium för utbetalning av medel, kan kon-
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cernens ekonomiska ställning ha betydelse 
både när ett utbetalningsbeslut fattas och när 
beslutets tillbörlighet i ett senare skede be-
döms.  

Skyldigheten att upprätta koncernbokslut 
bestäms för bokföringsskyldigas vidkom-
mande med stöd av bokföringslagens 6 kap. 
1 §. I bestämmelsen föreskrivs om skyldighe-
ten att upprätta koncernbokslut också för så-
dana företag som med iakttagande av interna-
tionella redovisningsstandarder upprättar 
koncernbokslut. Enligt bokföringslagens 
6 kap. 1 § 3 mom. behöver små koncerners 
moderbolag inte upprätta koncernbokslut.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall koncern-
bokslut, utöver vad som i övrigt föreskrivs, 
upprättas i enlighet med detta kapitel. Be-
stämmelsen motsvarar 11 kap. 10 § 1 mom. i 
den gällande lagen. Enligt förslagets 2 mom. 
skall moderbolaget alltid upprätta ett kon-
cernbokslut om det betalar ut medel till ak-
tieägarna. Enligt momentet skall också ett 
moderbolag som är ett publikt bolag alltid 
upprätta koncernbokslut. Enligt bokförings-
lagens 6 kap. 1 § 4 mom. tillämpas lättnaden 
i fråga om små koncerners skyldighet att 
upprätta koncernbokslut inte om koncernfö-
retagets aktier eller andelar är föremål för of-
fentlig handel enligt värdepappersmarknads-
lagen eller föremål för motsvarande handel 
vid en fondbörs som lyder under lagstiftning-
en i en stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Det är vidare motiverat 
att alla publika bolag undantas från rätten till 
lättnader i detta avseende. Föreslaget motsva-
rar huvudsakligen den gällande lagen.  

10 §. Registrering av bokslut och verksam-
hetsberättelse. Den föreslagna paragrafens 
1 mom. motsvarar med vissa preciseringar 
den gällande lagen. Bolaget skall enligt för-
slaget anmäla sitt bokslut för registrering 
inom två månader efter att bokslutet har fast-
ställts. Denna skyldighet gäller också kon-
cernbokslut, eftersom ett sådant enligt bokfö-
ringslagens 6 kap. 1 § hör till moderbolagets 
bokslut. Sista meningen i den gällande lagens 
11 kap. 14 § är således överflödig.  

Till anmälan skall enligt den gällande lagen 
fogas en kopia av revisionsberättelsen och av 
koncernrevisionsberättelsen samt en styrel-
semedlems eller verkställande direktörens 
skriftliga intyg över datum för fastställande 

av bokslutet och om bolagsstämmans beslut 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Mot-
svarande bestämmelse ingår också i försla-
get.  

Enligt den gällande lagens 16 kap. 7 § är 
påföljden för försummelse av skyldigheten 
att göra registeranmälan om handlingar att 
registermyndigheten kan vid vite ålägga 
verkställande direktören eller en styrelsemed-
lem att göra anmälan. Enligt den gällande la-
gens 13 kap. 4 § 4 punkten skall register-
myndigheten förordna att ett aktiebolag skall 
gå i likvidation eller avregistreras om bolaget 
trots registermyndighetens uppmaning inte 
har anmält sina bokslutshandlingar för regi-
strering enligt 11 kap. 14 § inom ett år från 
utgången av räkenskapsperioden. I förslaget 
har bestämmelsen om vite för klarhetens 
skull sammankopplats med bestämmelsen 
om registreringsskyldighet. I bestämmelsen 
hänvisas dessutom till vad som i 20 kap. 4 § 
föreskrivs om likvidation och avregistrering.  

11 §. Bokföringsnämndens anvisningar och 
utlåtanden. Enligt den gällande lagens 
11 kap. 13 § kan bokföringsnämnden på det 
sätt som föreskrivs i bokföringslagen ge an-
visningar och utlåtanden om tillämpningen 
av bestämmelserna i 11 kap. Enligt bokfö-
ringslagens 8 kap. 2 § 1 mom. kan bok-
föringsnämnden på ansökan av myndigheter, 
organisationer för näringsidkare eller kom-
muner eller av bokföringsskyldiga ge anvis-
ningar och utlåtanden om tillämpningen av 
bokföringslagen.  

Även om upprättandet av koncernbokslut 
för närvarande regleras i bokföringslagstift-
ningen och genom internationella redovis-
ningsstandarder och även om de materiella 
bokslutsbestämmelserna i den gällande la-
gens 11 kap. avsevärt har minskats, har vissa 
specialbestämmelser lämnats kvar i aktiebo-
lagslagen. Med tanke på enhetligheten i tolk-
ningen av dessa bestämmelser är det motive-
rat att bokföringsnämnden alltjämt har rätt att 
ge anvisningar och utlåtanden också om ak-
tiebolagslagens bokslutsbestämmelser. Be-
stämmelsens ordalydelse har preciserats så 
att i den uttryckligen hänvisas till vad som i 
bokföringslagens 8 kap. 2 § föreskrivs om 
bokföringsnämnden. Bestämmelsens ordaly-
delse har preciserats också så att bokförings-
nämndens rätt att ge anvisningar och utlåtan-
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den gäller endast aktiebolagslagens bestäm-
melser om upprättande av bokslut.  

 
 

Koncern 

12 §. Koncern. I denna paragraf definieras 
begreppet koncern. Definitionen i paragra-
fens 1 mom. är baserad på begreppet be-
stämmande inflytande i bokföringslagens 
1 kap. 5 §. I paragrafens 2 mom. föreskrivs 
på motsvarande sätt som i 1 kap. 3 § 4 mom. 
i den gällande lagen om aktiebolag och 
1 kap. 6 § 2 mom. i den gällande bokförings-
lagen om delat och indirekt bestämmande in-
flytande. Avsikten med paragrafens 3 mom. 
är att underlätta tolkningen av hänvisningen i 
1 mom. Enligt momentet avses med en bok-
föringsskyldig enligt bokföringslagens 1 kap. 
5 § i detta sammanhang ett aktiebolag, dvs. 
ett moderbolag. Med ett målföretag enligt 
den nämnda paragrafen i bokföringslagen av-
ses andra inhemska eller utländska företag el-
ler stiftelser, dvs. dottersammanslutningar.  

Koncerndefinitionen motsvarar definitio-
nen i bokföringslagen. I sak motsvarar de-
finitionen också den definition av koncern-
begreppet som ingår i 1 kap. 3 § i den gäl-
lande lagen om aktiebolag. Den viktigaste 
formella skillnaden består i att den föreslagna 
definitionen av begreppet dottersammanslut-
ning omfattar också stiftelser. Ändringens 
praktiska betydelse blir emellertid liten, ef-
tersom en stiftelse som ett bolag har be-
stämmanderätt över jämställs med en dotter-
sammanslutning bl.a. i 9 kap. 1 § 3 mom. i 
den gällande lagen om aktiebolag. Ett aktie-
bolag kan ha bestämmanderätt över en stif-
telse t.ex. då aktiebolaget enligt stiftelsens 
stadgar kan utse över hälften av medlemmar-
na i stiftelsens styrelse eller motsvarande or-
gan.  

I övrigt motsvarar bokföringslagens 1 kap. 
5 § huvudsakligen, om än med preciserad or-
dalydelse, 1 kap. 3 § 2—4 mom. i den gäl-
lande lagen om aktiebolag.  

Enligt förslaget skall i koncerndefinitionen 
inte tas in en bestämmelse motsvarande 
1 kap. 3 § 5 mom. i den gällande lagen om 
aktiebolag där ett utländskt bolag i vissa situ-
ationer jämställs med ett moderbolag, efter-
som i lagen inte föreslås detaljerade bestäm-

melser om närståendelån.  
DEL III. Finansiering 

9 kap. Aktieemission 

I detta kapitel föreskrivs om emission av 
aktier. Så som framgår av den allmänna mo-
tiveringen är bestämmelserna i detta kapitel 
baserade på aktier utan nominella belopp. I 
detta sammanhang föreslås också särskilda 
bestämmelser om aktieemission och om ök-
ning av aktiekapitalet. Huvudregeln är den 
att bestämmelserna om aktieemission och om 
ökning av aktiekapitalet tas in i olika kapitel. 
För klarhetens skull regleras också emission 
av optionsrätter in i ett eget kapitel.  

Bolagen kan å andra sidan fortsättningsvis 
om de så önskar ta in bestämmelser om akti-
ers nominella belopp i sin bolagsordning. I 
sådana fall tillämpas lagförslagets 3 kap. 5 § 
2 och 3 mom. I dessa bolag skall en aktie-
emission liksom enligt den gällande lagen 
alltid genomföras så att aktiekapitalet ökas 
med de emitterade aktiernas nominella be-
lopp. Detta betyder samtidigt att för varje ak-
tie som emitteras i allmänhet skall betalas 
minst dess nominella belopp (underkursför-
bud). En förutsättning för en gratisemission 
eller för en emission där vederlaget är lägre 
än det nominella beloppet är att aktiekapitalet 
samtidigt ökas med ett tillräckligt belopp på 
något annat sätt, t.ex. som en fondöverföring 
från annat eget kapital. Detta förfarande mot-
svarar en fondemission enligt den gällande 
lagen eller en s.k. blandemission.  

De allmänna bestämmelserna i det före-
slagna kapitlets 1—4 § om de grundläggande 
begrepp som används i kapitlet, om besluts-
fattandet, om aktieägarnas företrädesrätt till 
aktier och om riktad emission, reglerar såväl 
emissioner mot vederlag som vederlagsfri 
emissioner (gratisemissioner). I kapitlets 5—
16 § föreskrivs framförallt om emissioner 
mot vederlag och i 17—20 § om gratis-
emissioner.  

 
Allmänna bestämmelser 

1 §. Aktieemission. Denna paragraf innehål-
ler grundläggande bestämmelser om aktie-
emission. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
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avses med aktieemission såväl emission av 
nya aktier som avyttring av egna aktier som 
har kommit i bolagets besittning. Om inte 
något annat framgår gäller kapitlets bestäm-
melser båda formerna. Detta kan motiveras 
med att det från aktieägarnas synpunkt i all-
mänhet är bolagsrättsligt egalt på vilketdera 
sättet aktierna ges ut. Inte heller från borge-
närernas synpunkt har skillnaden någon be-
tydelse eftersom en emission av aktier inte i 
sig påverkar borgenärernas ställning.  

Emission av aktier genom användning av 
särskilda teckningsrätter, optionsrätter, regle-
ras i lagförslagets 10 kap., vari hänvisas till 
bestämmelserna i detta kapitel.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan aktier emit-
teras mot vederlag eller helt vederlagsfritt.  

2 §. Allmänna bestämmelser om beslutsfat-
tande. Enligt paragrafens 1 mom. är utgångs-
punkten den att beslut om emission fattas av 
bolagsstämman. Det är i första hand fråga om 
ett sådant beslut med enkel majoritet som av-
ses i lagförslagets 5 kap. 26 §. Regleringen 
motsvarar gällande rätt.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan bolags-
stämman, liksom enligt den gällande lagen, 
bemyndiga styrelsen att besluta om en emis-
sion. Bestämmelserna om ett sådant bemyn-
digande skiljer sig emellertid i flera avseen-
den från den gällande lagen.  

I ett emissionsbemyndigande skall enligt 
förslaget alltid nämnas det maximiantal akti-
er av olika slag som skall emitteras. Bemyn-
digandet kan sålunda inte vara helt öppet när 
det gäller antalet aktier. Detta motsvarar i sak 
4 kap. 5 a § 1 punkten i den gällande lagen 
om aktiebolag.  

I övrigt är utgångspunkten för förslaget den 
att styrelsen med stöd av bemyndigandet kan 
besluta om emissionen i varje avseende på 
samma sätt som bolagsstämman kunde beslu-
ta om den, om inte bolagsstämman uttryckli-
gen har begränsat bemyndigandet. Förslaget 
skiljer sig i detta avseende från gällande 
4 kap. 5 a § 2—4 punkterna, där det förut-
sätts att styrelsen uttryckligen bemyndigas att 
besluta om riktandet av emissionen och om 
grunderna för bestämmande av teckningspri-
set samt att eventuella användningsändamål 
för riktade emissioner preciseras i bemyndi-
gandet. Eftersom det konkreta användnings-
ändamålet för ett emissionsbemyndigande i 

allmänhet inte är känt då bemyndigandet ges, 
är det i varje fall nödvändigt att ge villkoren 
för bemyndigandet en så allmän utformning 
att de nämnda kraven i den gällande lagen 
inte förbättrar rättsskyddet t.ex. för minori-
tetsaktieägare, utan endast gör det besvärligt 
att använda förfarandet i fråga. På de beslut 
som styrelsen fattar med stöd av ett emis-
sionsbemyndigande kan tillämpas likställig-
hetsprincipen enligt lagförslagets 1 kap 7 § 
och likaså lagförslagets 9 kap. 4 § 1 mom. 
enligt vilket en riktad emission är tillåten en-
dast om det finns något från bolagets syn-
punkt vägande ekonomiskt skäl eller synner-
ligen vägande ekonomiskt skäl. Frågan om 
ett sådant skäl föreligger behöver emellertid 
inte med avvikelse från den gällande lagen 
bedömas ännu i det skede då emissionsbe-
myndigandet ges utan först i samband med 
beslutet om den riktade emissionen.  

Enligt förslaget gäller ett emissionsbemyn-
digande, om inte något annat har beslutats, 
såväl en emission mot vederlag som en gra-
tisemission, medan bemyndigandet enligt 
gällande 4 kap. 2 a § inte över huvud taget 
kan gälla en fondemission eller en s.k. bland-
emission.  

Styrelsen kan bemyndigas att besluta om 
alla eller vissa emissionsvillkor. Med tanke 
på tillämpningsområdet för bestämmelserna 
om emissionsbemyndigande är det inte av en 
avgörande betydelse om den formella be-
nämningen på bolagsstämmans beslut är 
emissionsbemyndigande, utan om beslutet 
innebär att styrelsen ges självständig pröv-
ningsrätt när det gäller omständigheter som 
enligt lagen hänför sig till emissionsbeslutets 
innehåll. Om däremot t.ex. teckningspriset 
entydigt har bestämts i bolagsstämmans be-
slut genom att det sammankopplas med akti-
ens avslutskurs en viss börsdag, är det inte 
fråga om ett bemyndigande utan om att sty-
relsen när den konstaterar det slutliga teck-
ningspriset endast verkställer bolagsstäm-
mans beslut.  

Ett emissionsbemyndigande skall anmälas 
för registrering utan obefogat dröjsmål, likväl 
senast en månad efter beslutet. Enligt den 
gällande lagens 4 kap. 5 b § 2 mom. skall 
bemyndigandet i ett publikt aktiebolag anmä-
las för registrering inom en månad efter be-
slutet, medan det i fråga om privata aktiebo-
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lag endast föreskrivs att registeranmälan 
skall göras utan dröjsmål. För tydlighetens 
och enhetlighetens skull skall enligt förslaget 
samma tidsfrist tillämpas på alla bolag. Mot-
svarande tidsfrist skall enligt kapitlets 7 § 
tillämpas på registrering av emissionsbeslut. 
Det har inte ansetts finnas någon anledning 
att i förslaget ta in en mot 4 kap. 5 b § i den 
gällande lagen om aktiebolag svarande be-
stämmelse om att styrelsen inte får fatta be-
slut enligt bemyndigandet förrän detta har 
registrerats. Att styrelsens emissionsbeslut 
fattas och eventuellt också verkställs redan 
innan bemyndigandet har registrerats kan 
inte anses vara mera problematiskt än att bo-
lagsstämmans emissionsbeslut verkställs in-
nan beslutet har registrerats. Detta betyder att 
det i vissa fall är möjligt att på en gång göra 
registeranmälan om bemyndigandet och ett 
med stöd av detta fattat emissionsbeslut samt 
eventuellt om nya aktier. Anmälan skall å 
andra sidan göras utan obefogat dröjsmål. 
Bemyndigandet blir inte ogiltigt om anmälan 
dröjer eller ens om tidsfristen på en månad 
överskrids, men ett dröjsmål kan t.ex. leda 
till att styrelsemedlemmarna och verkställan-
de direktören blir skadeståndsskyldiga enligt 
22 kap. 1 §.  

Med avvikelse från den gällande lagens 
4 kap. 2 a § 1 mom. och 5 a § 5 punkten för-
utsätts i förslaget inte att bemyndigandet är i 
kraft högst ett år från beslutet eller att be-
myndigandet i något annat avseende är tids-
bestämt. I praktiken förnyas bemyndiganden 
ofta årligen. Eftersom också ett bemyndigan-
de som är i kraft tills vidare när som helst 
kan återkallas — och en aktieägare enligt 
lagförslagets 5 kap. 5 § har rätt att få ett visst 
ärende, t.ex. återkallande av ett bemyndigan-
de, upptaget till behandling på bolagsstäm-
man — innebär ändringen ingen väsentlig 
försämring av aktieägarens ställning. Ut-
gångspunkten för förslaget är att om giltig-
hetstiden för bemyndigandet inte är begrän-
sad är bemyndigandet i kraft tills vidare. I ett 
publikt aktiebolag kan ett bemyndigande 
emellertid vara i kraft högst fem år från be-
slutet om detta. Om ett emissionsbemyndi-
gande i ett publikt aktiebolag inte är tidsmäs-
sigt begränsat eller om det gäller för längre 
tid än fem år, upphör bemyndigandet med 
andra ord att vara i kraft då fem år har förflu-

tit från beslutet. Den sist nämnda bestämmel-
sen är en följd av artikel 25.2 i kapitaldirek-
tivet.  

För undvikande av tolkningsoklarheter som 
orsakas av flera överlappande emissionsbe-
myndiganden föreslås i momentet en be-
stämmelse om att ett nytt emissionsbemyndi-
gande upphäver ett tidigare, om inte något 
annat beslutas. I regel kan sålunda endast ett 
emissionsbemyndigande i sänder vara i kraft.  

Ett emissionsbemyndigande som berättigar 
styrelsen att besluta om emissionsvillkoren 
gäller med beaktande av 6 § också beslut om 
huruvida aktiernas teckningspris ökar aktie-
kapitalet eller inte. Det är naturligtvis möjligt 
att i bemyndigandet begränsa styrelsens 
prövningsrätt i detta avseende.  

I paragrafens 3 mom. hänvisas för över-
skådlighetens skull till vad som i lagförsla-
gets 5 kap. 18—22 § föreskrivs om stämmo-
kallelse och stämmohandlingar samt om 
framläggande och sändande av stämmohand-
lingar. I 5 kap. 21 § 2 mom. föreskrivs t.ex. 
om sådan särskild ekonomisk information 
som skall läggas fram för aktieägarna och på 
begäran sändas till dem. Till åtskillnad från 
den gällande lagens 4 kap. 4 b § förutsätts i 
förslaget inte att i stämmokallelsen nämns 
det huvudsakliga innehållet i styrelsens be-
slutsförslag. Också i ett beslutsförslag som 
gäller aktieemission skall iakttas de allmänna 
bestämmelserna om framläggande och sän-
dande av handlingar. I 9 kap. 4 § 2 mom. in-
går emellertid en kompletterande bestämmel-
se om innehållet i en stämmokallelse då sty-
relsen föreslår att bolagsstämman skall beslu-
ta om en riktad emission eller om ett emis-
sionsbemyndigande som inte utesluter styrel-
sens rätt att rikta emissionen.  

3 §. Företrädesrätt till aktier. I denna pa-
ragraf föreslås bestämmelser om aktieägarnas 
företrädesrätt vid nyemission eller vid avytt-
ring av egna aktier som bolaget har i sin be-
sittning. Företrädesrätten innebär att aktie-
ägarna kan behålla sin relativa ställning i bo-
laget. I 4 § föreskrivs om avvikelse från före-
trädesrätten.  

Enligt den grundläggande bestämmelsen 
om företrädesrätten i paragrafens 1 mom. har 
aktieägarna vid en emission företrädesrätt till 
nya aktier i samma förhållande som de sedan 
tidigare har aktier i bolaget. Motsvarande be-
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stämmelse ingår i den gällande lagens 4 kap. 
2 § 1 mom.  

I paragrafens 2 mom. ingår en bestämmelse 
som kompletterar 1 mom. om aktieemission i 
bolag som har aktier av två eller flera slag. 
För att varje aktieägare skall kunna behålla 
sin relativa ställning i bolaget måste företrä-
desrätten i så fall förverkligas genom att ak-
tier av alla slag emitteras i förhållande till de 
olika aktieslagen samt genom att aktier av 
varje slag erbjuds aktieägarna i samma för-
hållande som de från förr har aktier av mot-
svarande slag. Bestämmelsen uppfyller förut-
sättningen i kapitaldirektivets artikel 29.1 en-
ligt vilken aktier med företrädesrätt skall er-
bjudas aktieägarna i förhållande till den andel 
av kapitalet som deras aktier representerar. 
Bestämmelsen innehåller emellertid längre 
gående krav.  

Med avvikelse från 4 kap. 2 § 1 mom. i den 
gällande lagen kan företrädesrätten enligt 
förslaget inte förverkligas så att aktieägarna 
oberoende av aktieslag har företrädesrätt till 
nyemitterade aktier under förutsättning att 
aktier emitteras i förhållande till deras tidiga-
re aktieinnehav. Sådan emission, som veter-
ligen inte har förekommit tidigare, leder i 
praktiken till att aktieägarnas relativa inbör-
des ställning förändras. Det är därför motive-
rat att tillämpa bestämmelserna om riktad 
emission.  

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
också i det avseendet att vid en emission mot 
vederlag med företrädesrätt inte tillämpas be-
stämmelserna om sekundär teckningsrätt. 
Bestämmelserna om sekundär teckningsrätt i 
kapitaldirektivets artikel 29.2 b gäller endast 
den situationen att den primära teckningsrät-
ten med avvikelse från huvudregeln i artikel 
29.1 förverkligas genom att i ett bolag med 
aktier av olika slag erbjuds aktier av endast 
ett av dessa slag till de aktieägare som sedan 
tidigare har aktier av det slag som emissio-
nen avser. Detta är det inte fråga om i den fö-
reslagna paragrafen, enligt vilken företrädes-
rätten alltid skall förverkligas i enlighet med 
huvudregeln i direktivets artikel 29.1.  

I emissionsbeslutet är det inte nödvändigt 
att föreskriva om sekundär teckning, vilket 
innebär att otecknade aktier inte i andra hand 
erbjuds någon annan för teckning. Å andra 
sidan är det möjligt att i emissionsbeslutet 

bestämma t.ex. att otecknade aktier i andra 
hand skall erbjudas andra aktietecknare — 
utan att på beslutet tillämpas 4 § om riktad 
emission — eller någon annan person för 
teckning. På motsvarande sätt är det enligt 
förslaget möjligt att bestämma att styrelsen 
beslutar vem eller vilka som skall erbjudas 
otecknade aktier. I fråga om bolagsstämmans 
och styrelsens beslutsfattande tillämpas 
emellertid den likställighetsprincip som 
framgår av lagförslagets 1 kap. 7 § och dess-
utom skall styrelsen i sitt beslutsfattande be-
akta bolagets intressen enligt vad som före-
skrivs i lagförslagets 1 kap. 8 §.  

Enligt paragrafens 3 mom. kan ett privat 
aktiebolags bolagsordning avvika från 1 och 
2 mom. Avsikten med lagförslaget är bl.a. i 
större utsträckning införa dispositiva be-
stämmelser. Bolagens ägar- och kapitalstruk-
turer kan vara invecklade och aktiebolagsla-
gens bestämmelser om företrädesrätt funge-
rar inte nödvändigtvis i alla bolag på ett sätt 
som är förenligt med aktieägarnas intressen. I 
delägaravtal förekommer relativt ofta be-
stämmelser som avviker från aktiebolagsla-
gens bestämmelser om företrädesrätt. Enligt 
momentet kan sådana bestämmelser i framti-
den tas in i privata aktiebolags bolagsord-
ning, vilket innebär att de blir bolagsrättsligt 
bindande. En bestämmelse kan t.ex. innebära 
att aktieägarna inte över huvud taget har fö-
reträdesrätt vid aktieemissioner. Likställig-
hetsprincipen i lagförslagets 1 kap. 7 § måste 
å andra sidan beaktas vid en aktieemission 
också då företrädesrätten inte iakttas. Det är 
också i sådana fall förbjudet att bereda vissa 
aktieägare otillbörlig fördel genom att emit-
tera aktier till underpris, om det inte ligger i 
aktieägarnas gemensamma intresse att ordna 
en sådan emission.  

I ett publikt aktiebolag kan i bolagsord-
ningen i regel inte föreskrivas annorlunda om 
företrädesrätten, vilket följer redan av kapi-
taldirektivets artikel 29.4. I överensstämmel-
se med kapitaldirektivets artikel 29.2 a före-
slås emellertid att det också i ett publikt ak-
tiebolags bolagsordning skall kunna föreskri-
vas att en aktie som enligt bolagsordningen 
inte medför rätt till en andel vid utbetalning 
av bolagets medel inte medför företrädesrätt 
vid en emission. Bestämmelsen motsvarar 
vad som i gällande 3 kap. 1 c § 3 mom. före-
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skrivs om preferensaktier. Bestämmelsens 
tillämpningsområde inskränker sig emellertid 
inte till sådana aktier med begränsad rösträtt 
som avses i lagförslagets 3 kap.  

4 §. Riktad emission. Bestämmelserna i 
denna paragraf gäller riktad emission, dvs. 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt en-
ligt 3 §.  

Bestämmelserna gäller direkt endast avvi-
kelse från den företrädesrätt som avses i la-
gen. Om bolagsordningen enligt 3 § 3 mom. 
föreskriver något annat om företrädesrätten 
skall på grundval av bolagsordningen avgö-
ras också eventuella avvikelser från företrä-
desrätten och förutsättningarna för sådana 
avvikelser. För undvikande av tolkningssvå-
righeter är det skäl att i bolagsordningen ta in 
så tydliga bestämmelser som möjligt om sa-
ken.  

Enligt den första meningen i paragrafens 
1 mom. får en riktad emission ordnas om det 
finns något från bolagets synpunkt vägande 
ekonomiskt skäl för en sådan. Denna förut-
sättning motsvarar i sak de bestämmelser om 
nyemission som ingår i den gällande lagens 
4 kap. 2 § 2 mom. och i den första meningen 
i 2 a § 3 mom. Kravet understryker den lik-
ställighetsprincip som avses i lagförslagets 
1 kap. 7 § när det är fråga om avvikelse från 
en aktieägares företrädesrätt. Det måste be-
dömas från fall till fall om en riktad emission 
som helhet betraktad är förenlig med aktie-
ägarnas gemensamma intresse.  

Bolagets finansieringsbehov kan förutsätta 
att finansiering i eget kapital skaffas också 
hos andra än aktieägarna. Det kan vara nöd-
vändigt att ordna en riktad emission t.ex. vid 
finansiering av företagsköp, då ett bolag för-
värvar aktiestocken i ett annat bolag genom 
att i utbyte erbjuda egna aktier till det andra 
bolagets aktieägare. Å andra sidan förekom-
mer också sådana inte med finansiering av ett 
bolag sammanhängande situationer där det 
kan vara motiverat att avvika från företrädes-
rätten såtillvida att vägande ekonomiska skäl 
föreligger. Det kan t.ex. vara fråga om olika 
slag av motivationssystem som innebär att 
bolagets ledning och anställda erbjuds aktier. 
Av ärendets natur följer att förhållanden som 
kan betraktas om vägande ekonomiska skäl 
oftare förekommer i stora publika bolag än i 
små bolag. Strävanden som går ut på att för-

hindra att aktietransaktioner leder till ändrade 
ägarförhållanden eller att trygga en viss ak-
tieägares majoritetsställning kan å andra si-
dan aldrig betraktas som vägande ekonomis-
ka skäl.  

Med tanke på likställighetsprincipen har 
det vederlag som bolaget får för aktierna en 
central betydelse, eftersom en riktad emis-
sion till underpris i allmänhet ger dem som 
förvärvar aktier en fördel på de aktieägares 
bekostnad vilkas företrädesrätt åsidosätts. Av 
denna anledning föreskrivs i momentets and-
ra mening uttryckligen att det vid bedöm-
ningen av om det finns godtagbara förutsätt-
ningar för en riktad emission skall fästas sär-
skilt avseende vid förhållandet mellan teck-
ningspriset per aktie och det gängse priset. Ju 
mera teckningspriset underskrider det gängse 
priset, desto större vikt läggs vid kravet på 
vägande ekonomiskt skäl.  

I momentets sista mening föreskrivs att en 
riktad emission kan genomföras som en gra-
tisemission endast om det från bolagets syn-
punkt och med beaktande av dess samtliga 
aktieägares intresse föreligger synnerligen 
vägande ekonomiska skäl. Bestämmelsen 
understryker att en sådan emission kan 
komma i fråga endast i sådana specialfall där 
emissionen, trots att den skenbart är veder-
lagsfri, är förenlig med samtliga aktieägares 
intressen. Ett sådant synnerligen vägande 
ekonomiskt skäl som avses här kan föreligga 
om likställigheten mellan aktieägarna i sam-
band med sammanläggning av olika aktieslag 
förverkligas genom att innehavare av dyrare 
aktier kompenseras med gratisaktier. Också 
vissa motivationssystem som är baserade på 
aktiepremier kan vara sådana att det finns 
något från bolagets synpunkt synnerligen vä-
gande ekonomiskt skäl att rikta en gratis-
emission. I bolagspraxis kan det förekomma 
också andra liknande situationer. Det är 
emellertid klart att en gratisemission kan rik-
tas endast i undantagsfall.  

De i momentet angivna förutsättningarna 
för avvikelse från företrädesrätten tillämpas 
både när bolagsstämman beslutar om en rik-
tad emission och när styrelsen beslutar om en 
sådan enligt bolagsstämmans bemyndigande. 
Med avvikelse från den gällande lagens 
4 kap. 2 a § 2 mom. samt den sista meningen 
i 3 mom. har styrelsens rätt att besluta om en 
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riktad emission inte enligt förslaget begrän-
sats särskilt, varken kvantitativt eller med av-
seende på vem emissionen kan riktas till. Ut-
gångspunkten för förslaget är den att aktie-
ägarna skyddas av likställighetsprincipen 
samt av kravet på vägande eller synnerligen 
vägande ekonomiska skäl.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om förfa-
randet vid den bolagsstämma som beslutar 
om en riktad emission. För att skydda aktie-
ägarna förutsätts för det första att om styrel-
sen föreslår att bolagsstämman skall besluta 
om en riktad emission eller om ett emis-
sionsbemyndigande som inte utesluter styrel-
sens rätt att besluta om en riktad emission, 
skall detta nämnas i stämmokallelsen. Såsom 
ovan konstateras är det däremot inte längre 
nödvändigt att nämna innehållet i styrelsens 
förslag i kallelsen, utan de allmänna be-
stämmelserna om framläggande och sändan-
de av styrelsens förslag tillämpas också när 
det gäller beslut om aktieemission. Det har 
inte heller ansetts vara nödvändigt att i för-
slaget, på motsvarande sätt som i den gällan-
de lagens 4 kap. 4 a § 2 mom., föreskriva att 
till styrelsens förslag skall vid en riktad 
emission mot vederlag fogas en revisors ytt-
rande om grunderna för bestämmande av 
teckningspriset samt om orsakerna till avvi-
kelsen från företrädesrätten till teckning. I 
praktiken har dessa yttranden blivit formali-
teter.  

Enligt det föreslagna momentet skall bo-
lagsstämman fatta beslut om en riktad emis-
sion eller om ett emissionsbemyndigande 
med sådan kvalificerad majoritet som avses i 
lagförslagets 5 kap. 27 §. Bestämmelsen 
motsvarar den gällande lagen. Däremot ingår 
i kapitlet inga andra krav i fråga om kvalifi-
cerad majoritet. Det har inte ansetts nödvän-
digt att föreslå t.ex. en mot den gällande la-
gens 4 kap. 6 § 2 mom. svarande bestämmel-
se om kvalificerad majoritet som innebär att 
styrelsen kan bemyndigas att besluta om en 
nyemission där aktier kan tecknas mot ap-
portegendom. I förslaget ingår inte heller nå-
gon mot den gällande lagens 4 kap. 12 § 
2 mom. svarande bestämmelse om nio tion-
dels kvalificerad majoritet för vissa s.k. 
blandemissioner.  

Paragrafens 3 mom. underlättar det praktis-
ka ordnandet av emissioner med företrädes-

rätt. Bestämmelsen innebär att som en riktad 
emission inte anses avrundning av aktieäga-
res teckningsrätter nedåt till närmaste antal 
som berättigar till aktier, om de överskjutan-
de rätterna säljs vid offentlig handel eller på 
offentlig auktion för deras räkning som har 
till dem, varefter de influtna medlen redovi-
sas senast i samband med följande utbetal-
ning efter teckningstidens utgång. Bestäm-
melsen ersätter den gällande lagens 3 a kap. 
16 § 1 mom. men dess tillämpningsområde 
begränsas inte liksom i den gällande lagen 
till bolag som hör till värdeandelssystemet. 
För att bestämmelserna om riktad emission 
inte skall tillämpas måste syftet med det av-
rundningsförfarande som avses i momentet 
endast vara att underlätta det praktiska ge-
nomförandet av emissionen. Förfarandet får 
inte över huvud taget missbrukas för att 
grundlöst ändra ägarförhållandena i bolaget. 
Av likställighetsprincipen följer också att 
försäljningen av teckningsrätterna skall ske 
på ett sätt som är förenligt med aktieägarnas 
intressen. Det förfarande som avses i mo-
mentet kommer i praktiken i fråga närmast i 
bolag med ett stort antal ägare, där avrund-
ningarnas betydelse för ägarförhållandena är 
obetydligt i jämförelse med den betydelse de 
har för att underlätta genomförandet av en 
emission, i synnerhet när det gäller bolag 
som har anslutits till värdeandelssystemet 

 
Emission mot vederlag 

Bestämmelserna i kapitlets 5—16 § gäller 
framförallt emission mot vederlag. På en så-
dan emission skall dessutom tillämpas de 
allmänna bestämmelserna i kapitlets 1—4 §.  

5 §. Beslutsinnehåll. I denna paragraf före-
skrivs om minimiinnehållet i ett beslut om 
emission mot vederlag. Paragrafen gäller 
både bolagsstämmans emissionsbeslut och 
beslut som styrelsen fattar med stöd av ett 
bemyndigande. Paragrafens bestämmelser er-
sätter 4 kap. 5 § 1 mom. i den gällande lagen.  

Paragrafens 1 mom. gäller innehållet i 
emissionsbeslut i de allra enklaste fallen, dvs. 
då aktier tecknas som s.k. simultanteckning 
omedelbart på den bolagsstämma eller på det 
styrelsemöte som beslutat om emissionen. 
Teckningen görs då vanligen i stämmo- eller 
sammanträdesprotokollet, så som föreskrivs i 
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gällande 4 kap. 7 § 2 mom.  
Enligt momentets 1 punkt skall i beslutet 

enligt aktieslag nämnas antalet eller maximi-
antalet aktier av olika slag som skall emitte-
ras. Det kan t.o.m. vara nödvändigt att med 
avseende på beslutets innehåll specificera ak-
tierna närmare, om aktier av samma slag av-
viker från varandra i fråga om de rättigheter 
och skyldigheter som de medför. Också mi-
nimiantalet aktier kan nämnas men enligt 
förslaget är detta är inte nödvändigt.  

I beslutet skall också nämnas om emissio-
nen avser nya aktier eller aktier som bolaget 
innehar. Detta har betydelse bl.a. för faststäl-
lande av tidpunkten då tecknaren kan börja 
utöva de rättigheter som aktierna medför.  

Enligt momentets 2 punkt skall i beslutet 
nämnas vilka som är teckningsberättigade. 
Om bolagets aktier hör till värdeandelssy-
stemet och aktier tilldelas aktieägarna enligt 
företrädesrätt skall i beslutet anges den i 
4 kap. 2 § 3 mom. avsedda avstämningsda-
gen enligt vilken rätten att teckna aktier be-
stäms. Av de allmänna förmögenhetsrättsliga 
principerna följer att den som har rätt att 
teckna en aktie kan överföra sin teckningsrätt 
på en annan. I lagförslagets 3 kap. föreskrivs 
om emissionskuponger och emissionsbevis. 
Dessa är värdepapper som underlättar över-
föring av teckningsrätt.  

Enligt 2 punkten skall i ett beslut om riktad 
emission dessutom anges motiveringen till 
att det finns ett i 4 § 1 mom. avsett vägande 
ekonomiskt skäl som berättigar en avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. Bestämmel-
sen ersätter 4 kap. 4 § 1 mom. i den gällande 
lagen, dvs. bestämmelsen om att till styrel-
sens beslutsförslag skall fogas en utredning 
om orsakerna till eventuella avvikelser från 
företrädesrätten. Eftersom motiveringarna 
emellertid skall nämnas i själva stämmobe-
slutet skall de också i fortsättningen tas in i 
styrelsens beslutsförslag. Förfarandet uppfyl-
ler kravet i kapitaldirektivets artikel 29.4. 
Vidare skall motiveringarna enligt förslaget 
nämnas också i ett sådant emissionsbeslut 
som styrelsen fattar med stöd av bolags-
stämmans bemyndigande. Om ett emissions-
beslut endast delvis har delegerats till styrel-
sen ankommer motiveringen på det organ 
som beslutar om riktande av emissionen.  

Enligt momentets 3 punkt skall i beslutet 

nämnas priset per aktie, dvs. teckningspriset. 
Härmed avses liksom i 2 kap. det penningve-
derlag som skall betalas för en aktie. Teck-
ningspriset anges vanligen som ett fast be-
lopp. Teckningspriset kan också entydigt be-
stämmas på något annat sätt, t.ex. så att det 
motsvarar aktiens avslutskurs eller på ett 
visst sätt beräknade medelkurs på börsen en 
viss dag. När priset slutligen konstateras i ett 
sådant fall är det endast fråga om att verkstäl-
la bolagsstämmans beslut. Om styrelsen i bo-
lagsstämmans beslut ges självständig rätt att 
bestämma teckningspriset skall kapitlets 2 § 
2 mom. om bemyndigande tillämpas.  

Vidare skall sättet för bestämmande av 
teckningspriset motiveras i beslutet. Be-
stämmelsen ersätter den gällande lagens 
4 kap. 4 § 1 mom. enligt vilket grunderna för 
bestämmande av teckningspriset skall tas in 
endast i styrelsens beslutsförslag, på motsva-
rande sätt som ovan i motiveringen till 
2 punkten konstateras i fråga om motivering 
av beslut om riktande av en emission. Teck-
ningspriset har i regel en central betydelse 
för aktieägarnas ställning.  

Enligt momentets 4 punkt skall i beslutet 
också nämnas inom vilken tid aktierna skall 
vara betalda. Detta villkor kan enklast ut-
tryckas så att en aktie skall betalas omedel-
bart på bolagsstämman. Vid en nyemission 
begränsas betalningstiden i praktiken av att 
en aktie enligt 14 § skall anmälas för regi-
strering inom fem år från emissionsbeslutet 
och av att endast betalda aktier kan registre-
ras.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om inne-
hållet i ett emissionsbeslut då alla tecknings-
berättigade inte tecknar sina aktier vid den 
stämma som beslutar om emissionen, dvs. då 
teckningen genomförs som en s.k. successiv-
teckning. Enligt momentets 1 punkt skall i 
beslutet då utöver vad som föreskrivs i 
1 mom. nämnas teckningstiden. En omstän-
dighet som i praktiken begränsas tecknings-
tiden är bestämmelsen i 14 § om att aktierna 
skall anmälas för registrering inom fem år. 
Enligt momentets 2 punkt skall i ett beslut 
som inte avser riktad emission anges den tid 
inom vilken företrädesrätten skall utnyttjas.  

Enligt paragrafens 3 mom. löper den tid 
som avses i 2 mom. 2 punkten inte ut förrän 
två veckor efter teckningstidens början. I frå-
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gan om publika aktiebolag gäller dessutom 
kapitaldirektivets artikel 29.3 enligt vilken 
företrädesrätten skall utnyttjas inom två 
veckor från registreringen av emissionsbeslu-
tet. Om tiden enligt beslutet löper ut tidigare 
än momentet föreskriver skall sålunda de 
nämnda tvingande bestämmelserna iakttas i 
stället för beslutet. Momentet motsvarar 
4 kap. 2 § 3 mom. i den gällande lagen, med 
vissa preciseringar.  

Till åtskillnad från den gällande lagens 
4 kap. 5 § 1 mom. förutsätts i förslaget inte 
att i emissionsbeslutet nämns vissa bestäm-
melser i bolagsordningen, eftersom tecknaren 
har möjlighet att få reda på dessa också på 
annat sätt. I förslaget förutsätts inte heller att 
beslutet nödvändigtvis skall innehålla sär-
skilda bestämmelser med tanke på under- och 
överteckningssituationer. Om emissionsvill-
koren är sådana att en under- eller överteck-
ningssituation kan uppkomma är det natur-
ligtvis motiverat att föreskriva om saken i 
beslutet. Ovan i motiveringen till 3 § behand-
las underteckning av aktier. Om särskilda fö-
reskrifter om överteckning inte har tagits in i 
emissionsbeslutet skall styrelsen på vanligt 
sätt besluta om godkännande av teckningar.  

6 §. Teckningspris. Enligt presumtionsbe-
stämmelsen i paragrafens 1 mom. skall det 
pris som betalas till bolaget för en ny aktie, 
dvs. teckningspriset, tas upp som en ökning 
av aktiekapitalet. Bestämmelsen samman-
hänger med lagförslagets centrala reform, 
dvs. övergången till ett system som inte byg-
ger på nominella belopp och som sålunda in-
nebär att sambandet mellan aktierätterna och 
det investerade kapitalet bryts också formellt. 
I lagförslagets 11 kap. föreskrivs om ökning 
av aktiekapitalet. Med beaktande av gällande 
bestämmelser och bolagspraxis har bestäm-
melserna i det föreslagna kapitlet emellertid 
utformats så att om aktiekapitalet ökas med 
teckningspriset för en ny aktie skall de rätts-
regler i praktiken iakttas som ingår i detta 
kapitel.  

Momentets presumtionsbestämmelse mot-
svarar i sak den gällande lagens tvingande 
bestämmelser om upptagande av vederlaget i 
aktiekapitalet och överkursfonden. Enligt 
förslaget är det sålunda inte obligatoriskt att 
ta upp vederlaget i aktiekapitalet. Det kan fö-
reskrivas i emissionsbeslutet att teckningspri-

set helt eller delvis skall avsättas till fonden 
för inbetalt fritt eget kapital. Bestämmelser 
om detta kan tas in också i bolagsordningen. 
I momentet har dessutom beaktats att i bok-
föringslagen kan förutsättas, i enlighet med 
de internationella redovisningsstandarderna, 
att teckningspriset för vissa aktier med inlös-
ningsvillkor skall tas upp i balansräkningen 
under främmande kapital.  

Om bolagsordningen anger ett nominellt 
belopp för en aktie skall dessutom beaktas 
vad som i 3 kap. 5 § föreskrivs om nominella 
belopp. Bolagsordningens bestämmelse om 
nominellt belopp begränsar med andra ord 
bolagets handlingsfrihet i den aktuella situa-
tionen på så sätt att aktiekapitalet i samband 
med emission av nya aktier alltid skall ökas 
med minst aktiernas nominella belopp.  

I fråga om egna aktier som bolaget avyttrar 
ingår i paragrafens 2 mom. en motsatt pre-
sumtionsbestämmelse enligt vilken det be-
lopp som betalas för en aktie i första hand 
skall avsättas till fonden för inbetalt fritt eget 
kapital. I emissionsbeslutet kan emellertid fö-
reskrivas att aktiekapitalet skall ökas med 
hela beloppet eller en del av det, varvid ök-
ningen separat anmäls för registrering enligt 
11 kap. 4 § 2 mom. Också då egna aktier ur 
bolagets innehav avyttras skall det beaktas att 
bokföringsbestämmelserna kan förutsätta att 
vederlaget tas upp i det främmande kapitalet.  

7 §. Registrering av beslut. Enligt paragra-
fens 1 mom. skall ett beslut om emission mot 
vederlag anmälas för registrering utan obefo-
gat dröjsmål, likväl senast en månad efter be-
slutet. I fråga om publika aktiebolag är regi-
streringsskyldigheten en följd av kapitaldi-
rektivets artikel 25.1. Eftersom registrerings-
tiden för aktier enligt 14 § 2 mom. i det före-
slagna kapitlet kan vara lång har det ansetts 
motiverat att föreskriva om motsvarande 
skyldighet också för privata aktiebolag. Tids-
fristen på en månad tillåter emellertid att alla 
emissionsåtgärder i de enklaste fallen kan re-
gisteranmälas på en gång. Å andra sidan skall 
anmälan göras utan obefogat dröjsmål. Ett 
obefogat dröjsmål eller ett överskridande av 
tidsfristen på en månad leder inte, till åtskill-
nad från överskridande av den tidsfrist som 
avses i 14 § 2 mom., till att emissionen för-
faller men kan leda t.ex. till skadeståndsskyl-
dighet för styrelsemedlemmarna och verk-
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ställande direktören med stöd av lagförsla-
gets 22 kap. 1 §.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att om det 
framgår att emissionen kommer att omfatta 
färre aktier än det i beslutet angivna maximi-
antalet, kan ändringen anmälas för registre-
ring. Detta kan vara fallet då aktier inte teck-
nas inom den i beslutet angivna tidsfristen el-
ler om aktier ogiltigförklaras som obetalda. 
Till åtskillnad från vad som föreskrivs i han-
delsregisterlagens 14 § har bolaget i en sådan 
situation prövningsrätt när det gäller att göra 
registeranmälan om ändringen. Vid bedöm-
ningen av frågan om det är nödvändigt med 
en sådan anmälan skall bolagets fördel beak-
tas i enlighet med 1 kap. 8 §. Det ligger i och 
för sig i bolagets intresse att hålla register-
uppgifterna uppdaterade. I synnerhet om det 
antal aktier som emitteras med stöd av emis-
sionsbeslutet annars skulle vara obestämt un-
der en lång tid, är det motiverat att göra en 
särskild anmälan om saken. Också t.ex. i 
samband med sådana registeranmälan om ak-
tier som avses i kapitlets 14 § kan det uppges 
att aktieposten i fråga är den sista som regi-
streras med stöd av emissionsbeslutet, även 
om maximiantalet aktier som skall emitteras 
enligt beslutet inte är fullt.  

Momentets specialbestämmelse gäller en-
ligt sin ordalydelse endast situationer där ak-
tier emitteras i skenet av den information 
som föreligger vid den aktuella tidpunkten, 
men antalet understiger det maximiantal som 
anges i emissionsbeslutet. Om emissionsbe-
slutet i sin helhet förfaller t.ex. av den anled-
ningen att det minimiantal aktier som enligt 
beslutet skall emitteras inte har tecknats, 
skall en registeranmälan om detta omedelbart 
göras på det sätt som föreskrivs i handelsre-
gisterlagens 14 §. 

8 §. Aktieägarnas rätt till information. I 
denna paragraf föreskrivs om bolagets skyl-
dighet att göra anmälan om ett emissionsbe-
slut till en sådan aktieägare som enligt beslu-
tet har rätt att teckna aktier. Syftet med be-
stämmelsen är att förhindra framförallt att en 
minoritetsaktieägare fråntas sin rätt på så sätt 
att han eller hon inte får vetskap om beslutet 
och sålunda inte i tid kan utnyttja sin rätt. 
Dessutom föreskrivs om den ekonomiska in-
formationen till aktieägarna. Bestämmelserna 
ersätter den gällande lagens 4 kap. 5 § 2 och 

3 mom. samt delvis 7 § 1 mom.  
Paragrafens bestämmelser gäller endast 

successivteckning. En simultanteckning där 
alla teckningsberättigade är på plats och 
tecknar sina aktier aktualiserar inte frågor 
som väcker ett behov att i lagen särskilt före-
skriva om teckningsberättigade aktieägares 
rätt till information.  

Enligt huvudregeln i paragrafens 1 mom. 
skall en teckningsberättigad aktieägare innan 
teckningstiden börjar löpa informeras om be-
slutet på samma sätt som en stämmokallelse 
utfärdas. Samtidigt skall meddelas hur och 
när aktieägaren skall handla om han eller hon 
vill utnyttja sin rätt. Syftet med bestämmel-
sen är att trygga varje teckningsberättigad ak-
tieägares faktiska möjligheter att delta i teck-
ningen. Om emissionsbeslutet innebär att 
olika teckningstider gäller för olika tecknare 
skall tidpunkten för anmälningsskyldigheten 
bedömas särskilt för varje tecknare. Beslutet 
om teckningstiden skall givetvis fattas med 
iakttagande av likställighetsprincipen.  

I förslaget ingår ingen mot den gällande la-
gen svarande tolkbar bestämmelse om att 
teckningstiden inte börjar löpa förrän anmä-
lan har gjorts. Enligt förslaget kan en för-
summelse att göra anmälan leda till ska-
deståndsskyldighet med stöd av 22 kap. 1 §.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om vissa 
undantag från informationsskyldigheten. En-
ligt momentets 1 punkt behöver ett sådant 
meddelande som avses i 1 mom. inte utfärdas 
om motsvarande information ingår i kallelsen 
till den stämma som beslutar om emissionen. 
Även om det enligt förslaget inte längre är 
nödvändigt att i stämmokallelsen redogöra 
för det huvudsakliga innehållet i styrelsens 
beslutsförslag, kan den som så önskar emel-
lertid förfara på samma sätt som för närva-
rande, dvs. så att i stämmokallelsen tas in de 
uppgifter som avses i 1 mom. förenade med 
vissa villkor. Om bolagsstämmans beslut till 
denna del motsvarar stämmokallelsen och 
om uppgifterna också annars är korrekta, är 
det inte nödvändigt att separat informera de 
teckningsberättigade aktieägarna i efterhand. 
Om aktieägaren är närvarande på den stäm-
ma som beslutar om emissionen och om in-
formationen läggs fram på stämman, behöver 
aktieägaren inte tillställas något särskilt med-
delande. Enligt momentets 2 punkt behöver 
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något meddelande inte utfärdas om motsva-
rande information offentliggörs på det sätt 
som avses i värdepappersmarknadslagens 
2 kap. Med offentliggörande avses i prakti-
ken att bolaget informerar allmänheten om 
informationen genom förmedling av den som 
ordnar offentlig handel med aktierna, t.ex. 
fondbörsen, och i de viktigaste informa-
tionsmedierna.  

Enligt paragrafens 3 mom. skall emissions-
beslutet och de handlingar om bolagets eko-
nomiska ställning som avses i 5 kap. 21 § 
2 mom. under teckningstiden hållas tillgäng-
liga för de aktieägare som avses i 1 mom. 
Framförallt för att skydda minoritetsaktie-
ägarna förutsätts sålunda att en teckningsbe-
rättigad aktieägare också i fortsättningen vid 
en successivteckning skall kunna ta del av 
handlingar som i många avseenden motsva-
rar de nuvarande bilagorna till teckningslis-
tan, trots att det föreslås att teckningslistan 
slopas på det sätt som avses nedan i motiver-
ingen till 9 §. Handlingarna skall läggas fram 
på ett lämpligt ställe så att de faktiskt är till-
gängliga för tecknarna. Om aktier kan teck-
nas via webben skall handlingarna i regel 
också läggas ut på webben. Om aktier kan 
tecknas på ett visst ställe, t.ex. ett bankkon-
tor, skall kopior av handlingarna vanligen 
finnas tillgängliga där. Om bestämmelsen 
inte iakttas kan närmast skadeståndsskyldig-
het enligt 22 kap. 1 § komma i fråga. Be-
stämmelsen tillämpas emellertid inte om ett 
prospekt med motsvarande information har 
offentliggjorts enligt värdepappersmarknads-
lagens 2 kap. Investerarna får då tillräcklig 
information genom prospektet, som de skall 
kunna ta del av bl.a. på teckningsställena.  

9 §. Teckning. Formkraven för teckning av 
aktier föreslås bli betydligt lindrigare än en-
ligt den gällande lagen. Enligt gällande 
4 kap. 7 § skall teckning av nya aktier ske på 
en teckningslista vars utformning och inne-
håll är noga reglerad, om teckningen inte 
görs direkt i bolagsstämmans protokoll. Bo-
laget kan inte åberopa en formellt felaktig 
teckning om tecknaren anmäler felet till re-
gistermyndigheten innan emissionen registre-
rats. Enligt den gällande lagens 3 a kap. 17 § 
är det dessutom tillåtet att i värdeandelssy-
stemet teckna aktier genom betalning.  

Enligt den föreslagna paragrafen skall 

teckning av aktier ske bevisligen. Av teck-
ningen skall framgå tecknaren, vilket emis-
sionsbeslut teckningen baseras på samt de 
aktier som är föremål för teckningen. Kravet 
att teckningen skall ske bevisligen är inte nå-
got egentligt formkrav utan en anvisning vars 
syfte närmast är att underlätta eventuell be-
visning. Kravet kan ha betydelse för fördel-
ningen av bevisbördan vid en bedömning av 
om en teckning har skett. Bestämmelsen kan 
å andra sidan ha betydelse också för bedöm-
ningen av bolagsledningens ansvar för att 
verkställigheten av emissionsbeslutet har 
skett på vederbörligt sätt.  

I emissionsbeslutet kan tas in närmare be-
stämmelser om hur teckningen skall ske. 
Också styrelsen kan utfärda närmare be-
stämmelser när den verkställer beslutet. I 
allmänhet finns det också ett behov av såda-
na bestämmelser om teckningen inte sker 
som en simultanteckning. I typfallet kommer 
aktie i publika aktiebolag sannolikt också i 
fortsättningen att tecknas t.ex. hos penning-
institut, med användning av en handling som 
motsvarar en teckningslista. Det kan också 
bestämmas att teckningen skall ske t.ex. via 
webben eller på något lämpligt sätt som mot-
svarar gällande 3 a kap. 17 § genom inbetal-
ning av teckningspriset på ett bankkonto. Vid 
teckning genom betalning kan för olika emis-
sionsbeslut och aktieslag t.ex. anvisas skilda 
konton för inbetalningen. Antalet tecknade 
aktier kan också i sådana fall utredas genom 
att det belopp som varje tecknare betalt in di-
videras med teckningspriset. Om det inbetal-
da beloppet inte är delbart med teckningspri-
set kan ett mindre belopp i allmänhet inte be-
traktas som en teckning om emissionsbeslu-
tet inte innehåller särskilda bestämmelser om 
saken.  

På grund av att formkraven lindras avsevärt 
har det inte ansetts nödvändigt att föreskriva 
bl.a. om något mot gällande 7 kap.7 § 
2 mom. svarande undantag enligt vilket de 
formkrav som gäller för teckningen inte till-
lämpas om bolaget avyttrar egna aktier som 
är föremål för offentlig handel.  

En teckning är tecknarens viljeyttring vars 
slutliga verkan är beroende av emissionsvill-
koren och bolagets handlande. Utgångspunk-
ten är den att styrelsen beslutar om godkän-
nande av teckningar, även om det i emis-
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sionsvillkoren t.ex. kan föreskrivas att bola-
get godkänner alla teckningar som har gjorts 
enligt teckningsvillkoren. När styrelsen be-
slutar om godkännande av teckningar skall 
den beakta den likställighetsprincip som av-
ses i 1 kap. 7 § samt bolagets intressen i en-
lighet med 1 kap. 8 §. Principer som motsva-
rar likställighetsprincipen kan dessutom så 
som ovan anförs, tillämpas också på andra 
tecknare än aktieägare. T.ex. i en överteck-
ningssituation är utgångspunkten den att sty-
relsen är skyldig att behandla tecknarna jäm-
bördigt, även om dessa inte sedan tidigare är 
aktieägare i bolaget.  

10 §. Teckningsfordringar. I paragrafens 
1 mom. föreskrivs att bolaget inte får överlåta 
eller pantsätta sina fordringar på betalning 
för tecknade aktier. Om bolaget försätts i 
konkurs hör sådana fordringar till konkurs-
boet. Motsvarande bestämmelser finns i den 
gällande lagens 2 kap. 11 § 3 mom. och 
4 kap. 12 § 1 mom.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse enligt vilken om något annat inte före-
skrivs i emissionsbeslutet kan teckningspriset 
endast med styrelsen samtycke kvittas mot en 
fordran hos bolaget. Den föreslagna bestäm-
melsen motsvarar huvudsakligen gällande 
2 kap. 11 § 2 mom. samt 4 kap. 6 § och 12 § 
1 mom. I momentet föreslås emellertid ingen 
mot gällande lag svarande specialbestämmel-
se om beaktande av bolagets borgenärers in-
tressen. Styrelsen skall när den beslutar om 
samtycke samtidigt på normalt sätt bedöma 
om kvittningen är förenlig med bolagets in-
tresse. Om grunder för uppkomsten av bola-
gets skuld har en sådan koppling till en emis-
sion som avses i 12 § 3 mom. skall bestäm-
melserna om apportegendom tillämpas.  

I 2 kap. som gäller bildande av bolag före-
slås med avvikelse från den gällande lagen 
inga motsvarande bestämmelser, eftersom 
bolaget inte kan företa rättshandlingar eller 
ha skulder före registreringen, som i sin tur 
förutsätter att aktierna är betalda.  

11 §. Betalning i pengar. I denna paragraf 
föreslås motsvarande bestämmelse om betal-
ning av teckningspriset i pengar som i 2 kap. 
5 §, som gäller bildande av bolag.  

12 §. Apport. I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om betalning med apportegen-
dom. Bestämmelserna motsvarar till stor del 

2 kap. 6 § som gäller bildande av bolag.  
Bestämmelserna i paragrafens 1 mom. mot-

svarar 2 kap. 6 § 1 mom. Också vid en emis-
sion skall egendomen sålunda för bolaget re-
presentera motsvarande ekonomiska värde 
som betalningen vid överlåtelsetidpunkten. 
Eftersom det finns en risk för att egendomens 
värde med tiden förändras, är det vid an-
vändning av apportegendom skäl att inte be-
stämma långa tecknings- och betalningstider.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att apport-
villkor skall nämnas i emissionsbeslutet lik-
som även i den utredning där apportegendo-
men individualiseras samt att de omständig-
heter skall anges som påverkar värderingen 
och vilka värderingsmetoder som tillämpas. 
Detta motsvarar den utredning som enligt 
2 kap. 6 § 2 mom. skall tas in i avtalet om 
bildande.  

I ett apportvillkor är det i allmänhet skäl att 
nämna vem villkoret gäller. Om detta inte 
nämns är utgångspunkten den att villkoret 
skall tolkas gälla samtliga tecknare.  

Enligt momentet motsvarar påföljden för 
försummelse att iaktta formkraven det som i 
2 kap. 6 § 2 mom. föreskrivs om påföljden i 
det fall att apportvillkoret och utredningen 
inte tas in i avtalet om bildande.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar 2 kap. 6 § 
3 mom. Vid en emission kan bestämmelsen 
tillämpas både på s.k. förapport och på efter-
apport.  

13 §. Följderna av betalningsdröjsmål. Pa-
ragrafens bestämmelser om förfarandet att 
förklara en obetald aktie förverkad och över-
lämna den till någon annan samt om ska-
destånd i samband därmed överensstämmer i 
sak med det som i lagförslagets 2 kap. 7 § fö-
reskrivs om bildande. Styrelsen kan i sam-
band med en emission av nya aktier emeller-
tid också separat ogiltigförklara en obetald 
ny aktie, om detta är förenligt med bolagets 
intressen. Av kapitlets 14 § följer å andra si-
dan att om en aktie inte betalas inom fem år 
från emissionsbeslutet eller inom en kortare 
tid som anges i emissionsbeslutet, kan aktien 
inte längre anmälas för registrering och emis-
sionen förfaller sålunda åtminstone för denna 
akties del.  

14 §. Registrering av nya aktier. Denna pa-
ragrafs bestämmelser om registrering av nya 
aktier ersätter 4 kap. 8 a § i den gällande la-
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gen.  
I paragrafens 1 mom. föreskrivs på motsva-

rande sätt som i den gällande lagen att nya 
aktier skall vara helt betalda innan de kan 
anmälas för registrering. I förslaget ingår inte 
någon mot den första meningen i gällande 
4 kap. 8 a § 2 mom. svarande uttrycklig be-
stämmelse om att beloppet skall vara i bola-
gets ägo och besittning, eftersom avgörandet 
av tidpunkten då betalningen anses ha in-
kommit till bolaget är beroende av emis-
sionsbeslutets villkor och av de sakrättsliga 
bestämmelserna. Denna ändring behandlas 
också i motiveringen till 2 kap. 8 §. 

En förutsättning för en registeranmälan är 
också att de övriga teckningsvillkoren har 
uppfyllts. Om ett bestämt antal eller minimi-
antal har angivits i emissionsbeslutet kan re-
gistreringen göras först efter att detta antal 
har blivit tecknat och betalt.  

När de nämnda förutsättningarna är upp-
fyllda skall aktierna anmälas för registrering 
utan obefogat dröjsmål och vid behov i flera 
poster. Det sist nämnda förfarandet kan vara 
nödvändigt t.ex. då aktierna betalas vid olika 
tidpunkter. Vid bedömningen är det, liksom 
enligt den gällande lagen, skäl att beakta dels 
aktieägarnas rättigheter och dels bolagets 
kostnader för registeranmälan. Dessutom fö-
reslås med tanke på emissioner som pågår en 
längre tid en bestämmelse om att anmälan ef-
ter att ett år har förflutit från teckningstidens 
början skall göras utan dröjsmål efter ut-
gången av varje räkenskapsperiod. Om det 
vid räkenskapsperiodens utgång inte finns 
någonting att anmäla behöver naturligtvis 
ingen anmälan göras.  

Liksom för närvarande kan aktier anmälas 
för registrering också om aktier som har 
emitterats med stöd av ett tidigare emissions-
beslut inte ännu har registrerats. Det har inte 
ansetts vara nödvändigt att ta in en uttrycklig 
bestämmelse om detta i förslaget.  

Enligt momentets sista mening skall när 
nya aktier anmäls för registrering samtidigt 
anmälas om teckningspriset eventuellt leder 
till en ökning av aktiekapitalet. Enligt kapit-
lets 6 § 1 mom. är utgångspunkten den att 
teckningspriset för en ny aktie skall användas 
för ökning av aktiekapitalet, även om detta 
inte på något sätt är nödvändigt i ett system 
med aktier utan nominellt belopp.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om en 
ovillkorlig tidsfrist enligt vilken registeran-
mälan skall göras inom fem år från emis-
sionsbeslutet. I momentet konstateras för tyd-
lighetens skull att i emissionsbeslutet kan fö-
reskrivas om en kortare tidsfrist. Sådana be-
stämmelser kan tas in också i bolagsordning-
en, men däremot är det inte möjligt att för-
länga tidsfristen.  

Med avvikelse från de övriga tidsfristerna i 
kapitlet leder en överskridning av denna tids-
frist till att åtgärden förfaller, vilket innebär 
att registreringen skall förvägras om anmälan 
görs senare. Om en eller flera aktieposter ti-
digare har registrerats med stöd av samma 
emissionsbeslut men samtliga aktier, t.ex. på 
grund av betalningsförsummelser, inte kan 
registreras inom tidsfristen på fem år leder 
emellertid detta inte till att hela emissionen 
förfaller, utan emissionen förfaller endast i 
fråga om de aktier som blir oregistrerade.  

Om emissionen förfaller är en följd av de 
allmänna principerna att det vederlag som 
eventuellt har betalts för aktierna skall åter-
betalas. Av de allmänna principerna följer 
också att åtgärder som har förutsatts för 
emissionen, t.ex. ett beslut om ändring av bo-
lagsordningen, förfaller.  

Paragrafens 3 och 4 mom. om bilagor till 
registeranmälan motsvarar i sak lagförslagets 
2 kap. 8 § 3 och 4 mom. om bildande av bo-
lag. Den utredning om apportegendom som 
avses i 4 mom. ingår såsom framgår ovan i 
emissionsbeslutet.  

Den föreslagna paragrafen gäller inte emis-
sioner som genomförs genom avyttring av 
bolagets innehav av egna aktier, eftersom så-
dana aktier har registrerats redan tidigare.  

15 §. Registreringens rättsverkningar. I pa-
ragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse 
om att en ny aktie medför aktieägares rättig-
heter från registreringen, om inte en senare 
tidpunkt bestäms i emissionsbeslutet. Aktier-
na medför emellertid aktieägares rättigheter 
senast ett år efter registreringen. Bestämmel-
sen motsvarar 4 kap. 10 § 2 mom. i den gäl-
lande lagen.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en mot gäl-
lande 9 § 2 mom. svarande bestämmelse om 
åberopande av villkor i anslutning till aktie-
teckning. Teckningen kan i och för sig för-
enas med olika slags villkor. Med avvikelse 
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från den gällande lagen föreslås inte som en 
förutsättning för åberopande av ett villkor att 
villkoret har nämnts i emissionsbeslutet. Sty-
relsen skall emellertid då den tar emot vill-
korliga teckningar beakta den likställighets-
princip som avses i lagförslagets 1 kap. 7 §. 
Frågan om en tecknare kan få befrielse från 
en teckning genom att anmäla missnöje med 
ett villkor skall enligt förslaget i första hand 
avgöras utifrån de allmänna principerna för 
rättshandlingar. För att skydda utomstående 
som litar på anteckningar i handelsregistret 
föreslås emellertid fortfarande en bestämmel-
se om att den omständigheten att ett villkor 
inte uppfyllt inte längre efter registreringen 
av en aktie kan åberopas som grund för be-
frielse från teckningen.  

16 §. Överlåtelse av egna aktier som inne-
has av bolaget. I denna paragraf föreslås en 
bestämmelse om att vid emission av egna ak-
tier som innehas av bolaget får en aktie inte 
överlåtas förrän den är till fullo betald. Den 
som har tecknat en sådan aktie, dvs. förvär-
varen får sålunda aktieägares rättigheter tidi-
gast då teckningspriset har betalts. Ett aktie-
brev eller en värdeandel får inte överföras till 
förvärvaren före den nämnda tidpunkten. I ett 
emissionsbeslut kan givetvis bestämmas ock-
så en senare överlåtelsetidpunkt. Paragrafen 
motsvarar delvis 7 kap. 7 § 3 mom. i den gäl-
lande lagen. Den föreslagna paragrafen är 
emellertid exaktare utformad än den gällande 
bestämmelsen och beaktar dessutom också 
värdeandelar.  

 
Vederlagsfri emission 

I kapitlets 17—20 § föreskrivs särskilt om 
vederlagsfri emission (s.k. gratisemission). 
På gratisemission skall dessutom tillämpas 
de allmänna bestämmelserna i kapitlets 1—
4 §.  

17 §. Beslutsinnehåll. Enligt paragrafens 
1 punkt skall i ett beslut om gratisemission 
för det första anges antalet aktier av olika 
slag som skall emitteras. Det kan t.o.m. vara 
nödvändigt att med avseende på beslutets in-
nehåll specificera aktierna närmare, om akti-
er av samma slag avviker från varandra i frå-
ga om de rättigheter och skyldigheter som de 
medför. Eftersom en gratisemission kan avse 
dels nya aktier och dels aktier som innehas 

av bolaget, skall i beslutet också nämnas vil-
ketdera slaget av aktier som emitteras. Såsom 
konstateras ovan har detta betydelse bl.a. för 
aktierätternas begynnelsetidpunkt.  

Enligt paragrafens 2 punkt skall i beslutet 
nämnas vem som har rätt till aktier, eftersom 
en gratisemission enligt förslaget kan genom-
föras också som en riktad emission. Vidare 
föreslås att en riktad gratisemission skall mo-
tiveras på motsvarande sätt som en riktad 
emission mot vederlag. Såsom framgår av 
4 § 1 mom. och av motiveringen till momen-
tet kan en riktad gratisemission komma i frå-
ga endast i undantagsfall.  

Eftersom en gratisemission i ett system 
som är baserat på aktier utan nominellt be-
lopp inte behöver ha något samband och i 
första hand inte heller har något samband 
med en ökning av aktiekapitalet, föreslås 
inga bestämmelser om saken i detta kapitel. 
Om man vill förena en gratisemission med en 
fondöverföring från annat eget kapital till ak-
tiekapitalet skall till denna del tillämpas be-
stämmelserna om fondförhöjning i lagförsla-
gets 11 kap. I ett bolag för vars aktier i enlig-
het med 3 kap. 5 § har bestämts ett nominellt 
värde i bolagsordning, skall en gratisemis-
sion emellertid alltid förenas med en ökning 
av aktiekapitalet som minst motsvarar aktier-
nas nominella belopp, så som föreskrivs i den 
nämnda paragrafens 3 mom.  

18 §. Registreringen och dess rättsverk-
ningar. De föreslagna bestämmelserna om 
registreringen och dess rättsverkningar mot-
svarar i sak 4 kap. 13 § 3 mom. i den gällan-
de lagen. Dessutom föreskrivs i paragrafen 
om det revisorsyttrande som behövs vid en 
riktad gratisemission. 

Enligt paragrafens 1 mom. skall en gratis-
emission anmälas för registrering utan 
dröjsmål efter emissionsbeslutet. Till åtskill-
nad från en emission mot vederlag registreras 
emissionsbeslutet och aktierna på en gång, 
eftersom emissionen inte är beroende av att 
aktierna tecknas och betalas. Registeranmä-
lan skall göras omedelbart. Dröjsmål med 
anmälan kan leda t.ex. till skadeståndsansvar 
med stöd av 22 kap. 1 §. Till skydd för aktie-
ägarna krävs att det till anmälan om en riktad 
gratisemission fogas en godkänd revisors ytt-
rande om motiveringen till avvikelse från ak-
tieägarnas företrädesrätt. 
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Enligt paragrafens 2 mom. skall på upp-
komsten av aktieägares rättigheter tillämpas 
motsvarande bestämmelser som enligt 15 § 
1 mom. vid en emission mot vederlag.  

19 §. Förverkande av en aktie. I denna pa-
ragraf föreslås betydligt enklare bestämmel-
ser om förverkande av aktier på grund av 
förvärvarens passivitet än i den gällande la-
gens 4 kap. 14 §.  

Innan en aktie kan förklaras förverkad för-
utsätts enligt den gällande lagen att i den of-
ficiella tidningen efter fem år från beslutet 
om fondemission publiceras en uppmaning 
till dem som har rätt till aktier. Enligt den 
gällande lagen är det dessutom tillåtet att säl-
ja sådana aktier endast vid offentlig handel 
eller på auktion. Dessutom föreskrivs i den 
gällande lagen att de medel som har influtit 
vid försäljningen skall förvaras i fyra år in-
nan de tillfaller bolaget.  

Förslaget innebär en sådan förenkling att 
uppmaningsförfarandet slopas och specialbe-
stämmelserna om föresäljning av aktierna er-
sätts med allmänna bestämmelser om egna 
aktier. På motsvarande sätt föreslås att tids-
gränsen för förverkandepåföljden förlängs till 
tio år, vilket innebär att en aktieägare har i 
stort sett motsvarande tid som enligt den gäl-
lande lagen att göra anspråk på aktierna in-
nan de är slutgiltigt förverkade. Bolagsstäm-
man beslutar om förverkandepåföljden.  

Bestämmelsen om förverkandepåföljd till-
lämpas endast i det fall att en förutsättning 
för att få en aktie är att förvärvaren vidtar 
särskilda åtgärder, t.ex. visar upp ett aktie-
brev eller en emissionskupong. Eftersom ak-
tier som hör till värdeandelssystemet, om 
möjligt och om något annat inte följer av 
emissionsvillkoren, registreras direkt på för-
värvarnas värdeandelskonton skall förver-
kandepåföljden i allmänhet inte tillämpas på 
sådana aktier. På motsvarande sätt kan för-
verkandepåföljden i ett annat bolag, som inte 
utfärdar aktiebrev och där de emitterade akti-
erna direkt registreras i en aktiebok och en 
aktieägarförteckning, tillämpas endast i un-
dantagsfall.  

20 §. Vederlagsfri emission till bolaget. I 
paragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse 
som tillåter gratisemission till bolaget så att 
på de nya aktier som skall registreras i sam-
band med emissionen tillämpas bestämmel-

serna om bolagets innehav av egna aktier. 
Från bolagets sypunkt kan det vara praktiskt 
att redan inneha egna aktier t.ex. då de an-
vänds som vederlag vid företagsköp. Försla-
get innebär att förvärv och inlösen av egna 
aktier inte längre kommer att vara de enda 
sätten att till bolaget förvärva färdigt registre-
rade aktier. Det förfarande som avses i para-
grafen är inte på samma sätt problematiskt 
med avseende på likställighetsprincipen som 
förfarandet att köpa egna aktier av aktieägar-
na. I det sist nämnda fallet är det fråga om 
utbetalning av bolagets medel.  

Det förfarande som avses i paragrafen in-
verkar inte på aktieägarnas relativa ställning i 
bolaget. Därför föreskrivs i paragrafens att 
bestämmelserna om riktad emission inte skall 
tillämpas i sådana fall. När egna aktier över-
låts vidare skall bestämmelserna om aktie-
emission tillämpas, vilket innebär att aktie-
ägarna skyddas av bl.a. kapitlets 3 och 4 § 
om företrädesrätt och avvikelse från företrä-
desrätten.  

Även om en ny aktie enligt 18 § 2 mom. i 
regel medför aktieägares rättigheter räknat 
från registreringen av aktien, betraktas bola-
get inte självt enligt 3 kap. 2 § 3 mom. som 
en aktieägare vars aktieinnehav medför rät-
tigheter i bolaget, t.ex. rätt till utdelning eller 
till aktier vid en emission. Denna allmänna 
princip kommer till uttryck också i lagförsla-
gets 5 kap. 9 §, 16 kap. 16 § 3 mom. och 
17 kap. 16 § 3 mom.  

Eftersom aktier inte tecknas vid en sådan 
emission som avses i paragrafen och efter-
som inte heller något vederlag betalas för 
dem gäller förbudet att teckna egna aktier en-
ligt lagförslagets 15 kap. 14 §, som härleds 
från kapitaldirektivets artikel 18, samt de i 
paragrafen angivna påföljderna för aktieteck-
ning i strid med förbudet inte en sådan emis-
sion som avses här. En gratisemission till bo-
laget självt äventyrar inte balansräkningens 
rättvisande bild av bolagets tillstånd.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan ett publikt 
aktiebolag emellertid inte fatta ett sådant be-
slut om en emission som avses i 1 mom. att 
det sammanlagda antalet egna aktier som in-
nehas av bolaget eller dess dottersam-
manslutning på det sätt som avses i 15 kap. 
11 § 1 mom. utgör mer än en tiondel av 
samtliga aktier. Syftet med momentet är att 
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hindra ett publikt bolag att genom en sådan 
gratisemission som avses i 1 mom. kringgå 
de bestämmelser i 15 kap. som begränsar bo-
lagets innehav av egna aktier.  

 
10 kap. Optionsrätter och andra sär-

skilda rättigheter 

I detta kapitel föreskrivs om emission av 
aktier med användning av optionsrätter och 
andra motsvarande särskilda rättigheter. De 
bestämmelser som för tydlighetens skull har 
avskiljts från emissionsbestämmelserna till 
ett separat kapitel ersätter den gällande la-
gens bestämmelser om optionsrätter och 
konvertibla skuldebrev i 4 kap. 1—2 a § och 
12 a—12 c §.  

De rättigheter som regleras i kapitlet kän-
netecknas av att de ger sin innehavare ovill-
korlig rätt att få aktier på de villkor som an-
ges i beslutet. Till åtskillnad från vad som i 
allmänhet är fallet vid aktieteckning är teck-
narens rätt sålunda inte beroende av om bo-
laget godkänner teckningen. Rättsinnehavar-
na skyddas dessutom genom att det förutsätts 
att i villkoren tas in bestämmelser med tanke 
på sådana bolagsrättsliga arrangemang som i 
praktiken kan eliminerar deras rättigheter el-
ler väsentligt försvagar rättsinnehavarnas 
ställning. Å andra sidan kan en lång tidsfrist 
bestämmas för utövande av sådana rättighe-
ter eller också kan de skjutas på framtiden, 
medan nya aktier vid en normal emission 
måste anmälas för registrering inom fem år 
från emissionsbeslutet. Inom den sist nämnda 
tidsfristen kan motsvarande instrument i och 
för sig också skapas med stöd av bestämmel-
serna i 9 kap., eftersom ett emissionsbeslut 
och en aktieteckning tämligen fritt kan för-
enas med olika slag av villkor.  

Med avvikelse från den gällande lagen 
gäller kapitlet dels optionsrätter som för in-
nehavaren medför rätt men inte skyldighet att 
teckna aktier och dels också instrument som 
uppfyller de ovan nämnda kännetecknen och 
som innebär en förbindelse att teckna och be-
tala aktier. Bestämmelserna föreslås å andra 
sidan bli förenklade på så sätt jämfört med 
den gällande lagen att begreppet konvertibelt 
skuldebrev inte längre används. Ett konverti-
belt lån är nämligen i rättsligt hänseende ing-
enting annat än en optionsrätt eller någon an-

nan ovan avsedd rättighet som har givits bo-
lagets borgenär och som är förenad med vill-
kor om att en teckningsrelaterad skuld kvittas 
mot borgenärens fordran.  

Med avvikelse från den gällande lagen är 
utgångspunkten för bestämmelserna i det fö-
reslagna kapitlet att förutsättningarna för 
emission av optionsrätter och andra sådana 
rättigheter alltid skall stämma överens med 
förutsättningarna för en riktad aktieemission. 
Detta gör det möjligt att avsevärt förtydliga 
och förenkla regleringen, eftersom i kapitlet 
inte behöver tas in bl.a. bestämmelser om ak-
tieägares företrädesrätt. Från materiell syn-
punkt har ändringen ingen väsentlig betydel-
se eftersom emissioner av optionsrätter och 
andra sådana rättigheter i praktiken är rikta-
de. I kapitlet föreslås inte heller med 9 kap. 
8 § överensstämmande bestämmelser om ak-
tieägares rätt att få upplysningar, eftersom 
sådana bestämmelser i allmänhet har bety-
delse endast när det gäller emissioner med 
företrädesrätt. Tillämpningsområdet för lik-
ställighetsprincipen i 1 kap. 7 § omfattar i 
varje fall sådana situationer där aktieägares 
rättigheter kränks genom partisk information.  

Bestämmelserna har också i övrigt utfor-
mats så att de är tydligare än de nuvarande, 
bl.a. genom undvikande av tolkbara hänvis-
ningar. Trots att hänvisningarna utelämnats 
är kapitlet i stort sett uppbyggt enligt samma 
principer som 9 kap. om emission. Sålunda 
motsvarar också de föreslagna ändringarna 
jämfört med den gällande lagen i stor ut-
sträckning de ändringar som föreslås i emis-
sionsbestämmelserna och som motiveras 
ovan i samband med lagförslagets 9 kap. Av-
sikten är dessutom att i någon mån förenkla 
bl.a. de krav som gäller registeranmälningar.  

1 §. Optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter. I denna paragraf föreskrivs om op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som gäller aktier. Rättigheterna i fråga och 
emission av aktier med stöd av dem regleras i 
detta kapitel, när det gäller i synnerhet teck-
ning, betalning och registrering av aktier vis-
serligen närmast genom hänvisning till vad 
som i 9 kap. föreskrivs om aktieemission.  

Enligt paragrafens 1 mom. är en förutsätt-
ning för emittering av sådana rättigheter som 
regleras i kapitlet att det från bolagets syn-
punkt föreligger vägande ekonomiska skäl. 
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Denna förutsättning överensstämmer med 
vad som i lagförslagets 9 kap. föreskrivs om 
riktande av en emission mot vederlag. Ett ty-
piskt fall där det föreligger vägande ekono-
miska skäl kan t.ex. vara ett på optionsrätter 
baserat motivationssystem som skapas för 
bolagets ledning och arbetstagare, om syste-
met kan anses vara förenligt med bolagets in-
tressen. Emission av optionsrätter och andra 
sådana rättigheter kan komma i fråga också i 
många andra situationer. Innebörden av be-
greppet vägande ekonomiska skäl behandlas 
ovan i motiveringen till 9 kap. 4 § 1 mom.  

Såsom framgår av momentets ordalydelse 
är det enligt vad som konstateras ovan kän-
netecknande för de rättigheter som regleras i 
kapitlet att rättsinnehavarens rätt inte är be-
roende av bolagets prövning. Bolaget har så-
lunda inte t.ex. rätt att vägra godkänna en ak-
tieteckning som gjorts med stöd av en op-
tionsrätt. Dessutom är det i praktiken ofta 
kännetecknande för de rättigheter som regle-
ras i kapitlet att de kan utnyttjas inom en re-
lativt lång tid eller inom en avlägsen framtid. 
Av kapitlets 7 § 2 mom. framgår att någon 
uttrycklig tidsgräns inte sätts ut. Enligt för-
slaget kan de rättigheter som regleras i kapit-
let avse dels nya aktier och dels också egna 
aktier som innehas av bolaget.  

Liksom enligt den gällande lagen sker en 
aktieteckning med stöd av rättigheter som re-
gleras i kapitlet alltid mot betalning, men 
med avvikelse från den gällande lagen kan 
betalningen utgöras antingen av pengar eller 
apportegendom. En förutsättning för registre-
ring är i så fall att apportegendomen i enlig-
het med kapitlets 7 § och 9 kap 12 § också 
vid överlåtelsetidpunkten för bolaget repre-
senterar ett värde som motsvarar det teck-
ningspris i pengar som bolagsstämman eller 
styrelsen bestämt. I praktiken kan det vara 
skäl att, beroende på fallet, t.ex. i villkoren 
för optionsrätter bestämma att en options-
rättsinnehavare alternativt har rätt att betala 
en aktie med pengar.  

Bolaget kan liksom för närvarande emittera 
optionsrätter som för innehavaren innebär 
rätt men inte skyldighet att teckna aktier. En-
ligt momentet kan en rättighet också förenas 
med skyldighet att teckna aktier. I praktiken 
kan det förekomma behov att sätta i omlopp 
t.ex. konvertibla skuldebrev som dels är för-

enade med rätt och dels också med skyldig-
het att vid en viss tidpunkt eller när vissa 
förutsättningar är uppfyllda byta ut fordran 
mot aktier.  

Sådana instrument som avses i momentet 
kan förenas med villkor som måste vara upp-
fyllda för att en rättighet eller skyldighet 
skall uppkomma.  

I paragrafens 2 mom. föreslås närmast för 
tydlighetens skull en bestämmelse om kon-
vertibla lån. En borgenär kan med andra ord 
ges rättigheter som avses i 1 mom. på så sätt 
att de förenas med villkor om att borgenärens 
fordran skall kvittas mot aktiernas tecknings-
pris. Kvittningsmöjligheten framgår också av 
7 § 1 mom. vars hänvisning täcker också 
bl.a. lagförslagets 9 kap. 10 § 2 mom. Villko-
ren för konvertibla lån kan variera bl.a. bero-
ende på om borgenären har endast rätt eller 
också skyldighet att teckna aktier, och likaså 
beroende på om borgenären har rätt eller 
skyldighet att betala en tecknad aktie uttryck-
ligen genom kvittning. Det är inte heller 
nödvändigt att utfärda ett fordringsbevis, som 
enligt skuldebrevslagen betraktas som ett 
skuldebrev, över en fordran som nämns i 
kvittningsvillkoren.  

2 §. Beslutsfattande. Denna paragraf inne-
håller allmänna bestämmelser om emissions-
beslut som gäller optionsrätter och andra så-
dana rättigheter som avses i 1 §. Enligt para-
grafens 1 mom. skall beslut om emission av 
optionsrätter och andra sådana rättigheter 
som avses i 1 § fattas av bolagsstämman, lik-
som beslut om aktieemission.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan bolags-
stämman, liksom för närvarande, också be-
myndiga styrelsen att besluta om emission av 
rättigheter. Av ett bemyndigande som gäller 
emission av optionsrätter och andra rättighe-
ter som avses i 1 § skall framgå maximianta-
let aktier av olika slag. Momentets bestäm-
melser motsvarar också i övrigt vad som i 
lagförslagets 9 kap. 2 § 2 mom. föreskrivs 
om bemyndigande att emittera aktier.  

Det har i praktiken förekommit oklarhet 
om i vilken utsträckning styrelsen kan beslu-
ta emittera optionsrätter på nytt i en situation 
där tidigare emitterade optionsrätter inte har 
utnyttjats. T.ex. optionsrätter som har delats 
ut inom ramen för ett motivationsprogram 
kan bli oanvända på grund av att mottagaren 
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har lämnat bolagets anställning. Optionsrät-
terna kan också förvärvas tillbaka till bolaget 
inom de enligt 13 kap. 1 § 3 mom. tillåtna 
gränserna. Styrelsens befogenhet att på nytt 
sätta samma optionsrätter i omlopp är i så fall 
beroende av om styrelsen har ett emissions-
bemyndigande gällande dem. T.ex. ett be-
myndigande som i enlighet med förslaget är 
begränsat endast vad gäller maximiantalet 
aktier som ges mot optionsrätterna, berättigar 
i allmänhet styrelsen att med stöd av bemyn-
digandet besluta sätta i omlopp optionsrätter 
som redan har emitterats en gång men som 
sedermera förfallit, eftersom maximiantalet 
aktier som emitteras inte av denna anledning 
förändras jämfört med situationen innan op-
tionsrätterna förföll.  

Paragrafens 3 mom. innehåller bestämmel-
ser om sådan kvalificerad majoritet som för-
utsätts för bolagsstämmans beslut samt be-
stämmelser om förfarandet på bolagsstäm-
man i övrigt. Kravet på kvalificerad majoritet 
motsvarar lagförslagets 9 kap. 4 § 2 mom. 
om riktad emission. I fråga om stämmokal-
lelse och stämmohandlingar föreslås också i 
detta sammanhang en förtydligande hänvis-
ning till 5 kap. 18—22 §. Eftersom det i så-
dana situationer som avses här alltid framgår 
av stämmokallelsen att på stämman skall be-
handlas emission av optionsrätter eller andra 
sådana rättigheter som avses i 1 mom., är det 
inte nödvändigt att i detta sammanhang ta in 
en sådan specialbestämmelse om stämmokal-
lelsens innehåll som motsvarar den första 
meningen i lagförslagets 9 kap. 4 § 2 mom.  

3 §. Beslutsinnehåll. Denna paragraf, vari 
föreskrivs om innehållet i beslut om emission 
av optionsrätter och andra rättigheter som av-
ses i 1 mom., gäller både bolagsstämmans 
beslut om emission av optionsrätter och be-
slut som styrelsen fattar med stöd av bemyn-
digande. Paragrafens bestämmelser motsva-
rar med de ändringar som beror på ärendets 
natur vad som i lagförslagets 9 kap. 5 § före-
skrivs om innehållet i emissionsbeslut.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om mini-
miinnehållet i beslut. Enligt momentens 
1 punkt skall beslutet individualisera de akti-
er som varje optionsrätt eller rättighet enligt 
1 § berättigar till. Dessutom skall det nämnas 
om emissionen avser nya aktier eller aktier 
som innehas av bolaget. Även om förslaget 

inte innehåller någon mot gällande 4 kap. 
12 a § 1 mom. svarande uttrycklig bestäm-
melse om att aktieteckningen skall kunna ske 
utan ändring av bolagsordningen är det klart 
att rättigheterna också enligt förslaget kan 
avse endast aktier av ett sådant slag och till 
ett sådant antal som också annars kan emitte-
ras enligt bolagsordningen.  

Enligt momentets 2 punkt skall i beslutet 
nämnas antalet eller maximiantalet options-
rätter eller andra rättigheter enligt 1 § som 
emitteras. Om genom samma beslut emitteras 
optionsrätter eller andra rättigheter som av-
viker från varandra i fråga om villkoren, skall 
deras antal eller maximiantal preciseras.  

Enligt momentets 3 punkt skall i beslutet 
nämnas vem som har rätt att få eller teckna 
optionsrätter eller andra rättigheter enligt 1 §. 
Av de allmänna förmögenhetsrättsliga prin-
ciperna följer att en teckningsberättigad per-
son kan överföra sin rätt på någon annan. 
Överförbarheten kan emellertid begränsas i 
beslutet. En sådan begränsning kan vara mo-
tiverad t.ex. då optionsrätter används som in-
citament för bolagets personal. I lagförslagets 
3 kap. föreskrivs om optionsbevis som är 
värdepapper som underlättar överlåtelse av 
optionsrätter.  

Enligt momentets 4 punkt skall i ett beslut 
varmed options- och andra rättigheter som 
avses i 1 § emitteras mot vederlag föreskri-
vas om teckningspriserna och andra vederlag 
samt om tecknings- och betalningstiderna. 
Sådana bestämmelser behövs sålunda inte 
t.ex. i en situation där personalen som inci-
tament tilldelas optioner vederlagsfritt. Som 
annat vederlag kan enligt denna punkt kom-
ma i fråga t.ex. lånebelopp som betalas till 
bolaget mot ett konvertibelt skuldebrev. Å 
andra sidan är det också möjligt att omvandla 
en existerande skuld till ett konvertibelt lån.  
I princip finns det inte heller något hinder för 
ett kvittningsvillkor som avser en senare 
uppkommande fordran.  

Enligt momentets 5 punkt skall i beslutet 
nämnas aktiernas teckningspriser, tecknings-
tider och betalningstider. Aktieteckning som 
avses i detta kapitel sker alltid mot betalning. 
Tecknings- och betalningstiderna kan be-
stämmas ligga mycket långt fram i tiden, ef-
tersom någon sådan fem års bakre gräns som 
avses i lagförslagets 9 kap. 14 § 2 mom. eller 



 RP 109/2005 rd 
  

 

117

någon annan tidsgräns inte tillämpas i sådana 
fall där aktier emitteras med stöd av bestäm-
melserna i lagförslagets 10 kap.  

Enligt momentets 6 punkt skall i beslutet 
nämnas sådana vägande ekonomiska skäl till 
emittering av rättigheterna som avses i 1 § 
1 mom. Vidare skall nämnas hur tecknings-
priserna och eventuella andra vederlag fast-
ställs. Denna punkt motsvarar de krav som 
enligt lagförslagets 9 kap. 5 § 1 mom. 2 och 
3 punkten ställs på motivering av beslut om 
aktieemission. Vid motiveringen av prissätt-
ningen skall beaktas hur t.ex. teckningspriset 
för en optionsrätt sammanhänger med teck-
ningspriset för en aktie som ges mot options-
rätten. Villkoren för ett konvertibelt lån be-
dömas som en helhet. Eftersom fastställandet 
av vederlagen dessutom är beroende av be-
dömningen om det föreligger vägande eko-
nomiska skäl, utgör de motiveringar som av-
ses i denna punkt i praktiken en helhet.  

Enligt momentets 7 punkt skall i beslutet 
också nämnas vilka rättigheter en optionsrätt 
eller någon annan sådan rättighet som avses i 
1 § medför i situationer som i typfallet vä-
sentligt kan ha påverkat en rättsinnehavares 
ställning eller värdet på en optionsrätt eller 
någon annan sådan rättighet. Bestämmelsen 
stämmer i många avseenden överens med 
4 kap. 12 b § 2 mom. i den gällande lagen. 
Utöver de situationer som avses i den gällan-
de lagen beaktas i förslagets hänvisning till 
sådan utbetalning av bolagets medel som av-
ses i 13 kap. 1 § 1 mom. också vinstutdelning 
och nedsättning av en fond som hänförs till 
det fria egna kapitalet samt utbetalning av 
medel i enlighet med bestämmelserna om av-
registrering. I punkten beaktas likaså återför-
värv till bolaget av emitterade optionsrätter 
och andra sådana rättigheter. Enligt förslaget 
skall dessutom särskilt föreskrivas om en 
rättsinnehavares ställning i samband med att 
bolaget fusioneras eller delas, utöver att rätts-
innehavaren har sådan lösningsrätt som avses 
i hänvisningsbestämmelsen i paragrafens 2 
mom. Det finns å andra sidan inte längre nå-
got behov att föreskriva om behandlingen av 
särskilda rättigheter när ett publikt aktiebolag 
ombildas till ett privat aktiebolag. Detta är 
konsekvent med beaktande av att inte heller 
en aktieägare i den nämnda situationen enligt 
förslaget har rätt att få sina aktier inlösta.  

Om konvertibla skuldebrev eller andra lik-
nande finansiella instrument emitteras är det i 
allmänhet skäl att föreskriva hur låneandelen 
skall behandlas t.ex. i inlösensituationer.  

I paragrafens 2 mom. föreslås, i syfte att 
underlätta tillämpningen, en hänvisning till 
förslagets 16 kap. 13 § och 17 kap. 13 § där 
det föreskrivs om de rättigheter som i sam-
band med fusion och delning tillkommer in-
nehavare av optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter. I villkoren för sådana rättigheter 
kan å andra sidan tas in föreskrifter som av-
viker från de nämnda bestämmelserna.   

I paragrafens 3 mom. föreslås för enkelhe-
tens skull en presumtionsbestämmelse enligt 
vilken teckningspriset för en optionsrätt eller 
någon annan rättighet som avses i 1 § skall 
avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapi-
tal. I beslutet kan emellertid bestämmas att 
teckningspriset skall tas upp som en ökning 
av aktiekapitalet. På ökningen skall i så fall 
tillämpas bestämmelserna i 11 kap. När sty-
relsen beslutar om emission av optionsrätter 
med stöd av ett sådant bemyndigande som 
avses i 2 § 2 mom. har den också rätt att be-
sluta om avvikelser från presumtionsbe-
stämmelserna.  

Momentet gäller inte lånebelopp som skall 
betalas till bolaget mot ett konvertibelt skul-
debrev. Sådana belopp skall tas upp i det 
främmande kapitalet. Momentet gäller inte 
heller betalning av aktier. På sådana betal-
ningar skall med stöd av hänvisningen i 7 § 
tillämpas presumtionsbestämmelserna i 
9 kap. 6 §.  

4 §. Registrering av beslut. De bestämmel-
ser om registrering av beslut som föreslås i 
denna paragraf motsvarar lagförslagets 9 kap. 
7 § om registrering av emissionsbeslut. En 
sådan anmälan som avses i paragrafens 
1 mom. och eventuella ändringsanmälningar 
som avses i 2 mom., vilka i detta fall kan vara 
baserade antingen på optionsrätter eller andra 
sådana rättigheter eller på att själva aktierna 
har lämnats otecknade eller obetalda, visar 
bl.a. för utomstående tillräckligt tydligt inom 
vilka gränser och inom vilken tid bolagets 
ägarstruktur kan ändras till följd av emissio-
nen. Liksom vid en vanlig emission kommer 
dessutom de tecknade och betalda aktierna 
att registreras i sinom tid. Några andra regi-
streringsformer föreslås inte. Förslaget är till 



 RP 109/2005 rd 
  

 

118

denna del procedurmässigt enklare och klara-
re än den gällande lagen som i praktiken har 
lett också till rättsförluster, framförallt till 
följd av att gällande 4 kap. 12 c § 1 mom. om 
registrering inte alltid har beaktats.  

5 §. Teckning av rättigheter. I denna para-
graf föreskrivs om teckning av optionsrätter 
och andra rättigheter som avses i 1 §. Be-
stämmelserna motsvarar i sak lagförslagets 
9 kap. 9 § om teckning av aktier. Om ett be-
slut gäller rättigheter med olika innehåll skall 
de rättigheter som tecknas individualiseras 
dels vad gäller antalet och dels också vad 
gäller arten av de rättigheter som teckningen 
avser.  

Med en teckning avses här endast situatio-
ner där tecknaren förbinder sig att ge veder-
lag. Om optionsrätter emitteras vederlagsfritt 
blir det sålunda inte fråga om en direkt till-
lämpning av denna paragraf. I så fall behövs 
ingen särskild teckning av rättigheterna utan 
de kan emitteras på motsvarande sätt som vid 
en gratisemission enligt  9 kap.  

6 §. Vederlag till bolaget. Enligt förslaget 
skall på ett eventuellt rättighetsrelaterat ve-
derlag, t.ex. på betalning till bolaget av teck-
ningspris för optionsrätter eller ett konverti-
belt lån, i vissa avseenden tillämpas samma 
bestämmelser som när det gäller tecknings-
pris för aktier. Det har ansetts enklare och 
klarare att till denna del hänvisa till bestäm-
melserna om aktiers teckningspris.  

Enligt den föreslagna paragrafen skall i så-
dana fall tillämpas vad som i lagförslagets 
9 kap. 10—12 § samt 13 § 1 mom. föreskrivs 
om teckningsprisfordran, betalning i pengar 
och apport samt om följderna av betalnings-
dröjsmål. Paragrafen gäller t.ex. inte situatio-
ner där bolagets redan existerande skuld om-
vandlas till ett konvertibelt skuldebrev. Den 
gällande lagens 4 kap. 12 b § innehåller hu-
vudsakligen motsvarande hänvisningar.  

7 §. Emission av aktier. På emission av ak-
tier med stöd av optionsrätter eller andra så-
dana rättigheter tillämpas i övrigt, bl.a. i frå-
ga om teckning, betalning och registrering av 
aktier, huvudsakligen vad som i 9 kap. före-
skrivs om emission mot vederlag.  

Paragrafen gäller t.ex. inte betalning av 
teckningspriset för en optionsrätt eller betal-
ning av ett konvertibelt lån till bolaget, dvs. 
sådana betalningar som regleras i kapitlets 

6 §. På sådana betalningar tillämpas inte över 
huvud taget t.ex. 9 kap. 14 §. Betalningar av 
det sist nämnda slaget skall således inte över 
huvud taget anmälas för registrering, om inte 
t.ex. optionsrättens teckningspris används för 
ökning av aktiekapitalet. I så fall skall lagför-
slagets 11 kap. 4 § tillämpas. I syfte att lindra 
registreringskraven föreslås sålunda att de 
handelsregisterformaliteter som avses i 
9 kap. 14 § skall gälla endast egentlig betal-
ning av aktier. I fråga om konvertibla lån blir 
det visserligen i samband med försäkran och 
intyg om betalning av en aktie i enlighet med 
lagförslagets 9 kap. 14 § nödvändigt att ta 
ställning också till frågan om det existerar en 
motfordran, på samma sätt som i allmänhet i 
sådana fall då teckningspriset för en aktie be-
talas genom kvittning. Det blir sålunda också 
nödvändigt att ta ställning till frågan om lå-
nebeloppet skall tillfalla bolaget.  

Om å andra sidan en rättighet som avses i 
1 § från första början också är förenad med 
en förpliktelse att teckna en aktie, skall alla 
med teckningen sammanhängande betalning-
ar till bolaget vid tillämpningen av paragra-
fen betraktas som betalning för aktien, obe-
roende av om de sker i en eller flera poster. 
Det är likaså nödvändigt att bedöma t.ex. den 
situationen att det från första början, på basis 
av det höga teckningspriset för en optionsrätt 
och det låga teckningspriset för en aktie, är 
klart att en rättighet som skenbart definieras 
som en optionsrätt används för teckning av 
en ny aktie. Det är inte möjligt att genom ar-
rangemang av detta slag kringgå vad som i 
9 kap. 14 § föreskrivs om säkerställande av 
att en aktie betalas.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall på emis-
sion av aktier tillämpas lagförslagets 9 kap. 
6 § och 9—16 §. Om bolagsordningen anger 
ett nominellt belopp för aktierna skall utöver 
9 kap. 6 § beaktas vad som i lagförslagets 
3 kap. 5 § 3 mom. föreskrivs om att aktieka-
pitalet till följd av att nya aktier emitteras 
skall ökas med minst aktiernas nominella be-
lopp.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall lagförsla-
gets 9 kap. 14 § 2 mom. emellertid inte till-
lämpas, vilket innebär att någon absolut tids-
gräns inte fastställs för registeranmälan. Lik-
som för närvarande är det sålunda möjligt att 
bestämma teckningstider som sträcker sig 



 RP 109/2005 rd 
  

 

119

långt fram i tiden.  
11 kap. Ökning av aktiekapitalet 

I detta kapitel föreskrivs om ökning av ak-
tiekapitalet. Såsom konstateras i den allmän-
na motiveringen samt såsom framgår av 
9 och 10 kap. kan aktiekapitalet ökas i sam-
band med emission av aktier eller optionsrät-
ter, men någon emission är inte nödvändigt i 
ett system som inte bygger på nominella be-
lopp. En ökning av aktiekapitalet behöver å 
andra sidan inte, liksom inte heller för närva-
rande, nödvändigtvis ha samband med en ak-
tieemission.  

Med tanke på lagens överskådlighet före-
slås att bestämmelser om förfarandet vid ök-
ning av aktiekapitalet i sådana fall då aktie-
kapitalet ökas med nyemitterade aktiers 
teckningspris skall tas in i 9 kap., som det 
hänvisas till i detta kapitel.  

Aktiekapitalet kan också enligt förslaget 
ökas genom fondförhöjning. Med avvikelse 
från den gällande lagens bestämmelser om 
fondemission behöver en ökning i ett system 
där aktierna inte har något nominellt belopp 
emellertid inte förenas med några aktierelate-
rade åtgärder, såsom förhöjning av det nomi-
nella beloppet eller emission av nya aktier.  

Vidare föreslås bestämmelser om kapital-
investeringar som innebär att medel betalas 
till bolaget för att tas upp i aktiekapitalet, 
utan att inbetalaren i stället får rätt till aktier 
eller motsvarande rättigheter. Den omstän-
digheten att dessa förfaranden är oreglerade 
har i praktiken medfört oklarhet. Eftersom en 
sådan kapitalinvestering inte kan försämra 
aktieägarnas ställning föreslås att styrelsen 
skall besluta om ökning av aktiekapitalet i 
sådana fall.  

1 §. Olika sätt att öka aktiekapitalet. I den-
na paragraf räknas upp förfaranden genom 
vilka aktiekapitalet kan ökas.  

Enligt paragrafens 1 punkt kan aktiekapita-
let ökas genom att teckningspriset för aktier, 
optionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
helt eller delvis tas upp i aktiekapitalet, så 
som föreskrivs i lagförslagets 9 och 10 kap. 
Enligt lagförslagets 9 kap. 6 § 1 mom. tas 
teckningspriset för nya aktier i allmänhet upp 
i aktiekapitalet, om inte något annat före-
skrivs i emissionsbeslutet eller i de villkor 
som gäller särskilda rättigheter. Däremot 

skall enligt 2 mom. i samma paragraf och en-
ligt 10 kap. 3 § 3 mom. teckningspriset för 
egna aktier samt för optionsrätter eller andra 
sådana rättigheter som bolaget avyttrar, i för-
sta hand avsättas till fonden för inbetalt fritt 
eget kapital om det inte föreskrivs att teck-
ningspriset skall användas för ökning av ak-
tiekapitalet. Beslut om att öka aktiekapitalet 
fattas i dessa situationer av den som beslutar 
om villkoren för aktieemissionen eller emis-
sionen av optionsrätter eller andra sådana rät-
tigheter, dvs. av bolagsstämman eller enligt 
dennas bemyndigande av styrelsen.  

Enligt paragrafens 2 punkt kan aktiekapita-
let ökas genom en fondförhöjning, dvs. ge-
nom att medel överförs från bolagets fria 
egna kapital till aktiekapitalet. Detta innebär 
att bolaget inte tillförs nya medel utan att för 
ökningen används vinstmedel eller medel ur 
fonden för inbetalt fritt eget kapital eller and-
ra fonder för fritt eget kapital. Med avvikelse 
från den gällande lagen kan uppskrivnings-
fonden, som består av en särskild typ av 
bundet eget kapital, inte användas för fond-
förhöjning. Detsamma gäller fonden för 
verkligt värde och omvärderingsfonden. Ut-
över aktiekapitalet och de nämnda fonderna 
kan i bolagets balansräkning inte tas upp 
andra typer av bundet eget kapital. Bolaget 
kan emellertid ha reserv- och överkursfonder 
som har avsatts under den gamla lagens gil-
tighetstid. I fråga om sin varaktighet jäm-
ställs dessa med aktiekapitalet och kan på det 
sätt som framgår av förslaget till införande-
lag också i fortsättningen användas för fond-
förhöjning.  

Med de undantag som framgår ovan mot-
svarar en fondförhöjning en sådan fondemis-
sion som avses i den gällande lagen, med den 
skillnaden att ökningen i ett system som ba-
serar sig på aktier utan nominellt belopp inte 
behöver ha samband med en aktieemission 
eller höjning av det nominella beloppet. Ock-
så i ett system som är baserat på aktier utan 
nominellt belopp är det möjligt att besluta 
om gratisemission samtidigt som om fond-
förhöjning. I ett sådant fall skall utöver vad 
som föreskrivs i detta kapitel tillämpas vad 
som i lagförslagets 9 kap. föreskrivs om gra-
tisemission.  

Enligt paragrafens 3 punkt kan aktiekapita-
let ökas också genom att i aktiekapitalet tas 
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upp tillgångar som i andra fall än sådana som 
avses i 1 punkten investeras i bolaget under 
förutsättning att de tas upp i aktiekapitalet. 
Denna punkt gäller sådana för närvarande 
oreglerade situationer där medel investeras i 
bolagets aktiekapital utan något samband 
med emission av aktier, optioner eller andra 
sådana rättigheter. Sådana investeringar kal-
las i förslaget aktiekapitalinvesteringar.  

Den punkt och det kapitel som det här är 
frågan om gäller inte investeringar i fritt eget 
kapital. Sådana tillåtna investeringar skall en-
ligt förslagets 8 kap. 2 § tas upp i fonden för 
inbetalt fritt eget kapital. Bestämmelserna om 
inbetalning av aktiekapital kan emellertid 
inte kringgås på så sätt att en skenbar inve-
stering först görs i det fria egna kapitalet och 
därefter en fondförhöjning. Om en ökning av 
aktiekapitalet har förutsatts redan då inve-
steringen gjordes är det fråga om en sådan 
aktiekapitalinvestering som avses i punkten.  

2 §. Fondförhöjning. Denna paragraf inne-
håller närmare bestämmelser om sådan fond-
förhöjning som regleras i 1 § 2 punkten. En-
ligt paragrafens 1 mom. är det i första hand 
bolagsstämman som skall besluta om fond-
förhöjning.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse om att bolagsstämman också kan be-
myndiga styrelsen att besluta om en fondför-
höjning. Bestämmelsen skiljer sig från den 
gällande lagen enligt vilken styrelsen inte 
kan bemyndigas att besluta om ökning av ak-
tiekapitalet genom fondemission. En ökning 
av aktiekapitalet är i och för sig inte med 
tanke på skyddet av aktieägarna en lika ris-
kabel åtgärd som en aktieemission. Också i 
beslut om fondemissioner är det emellertid 
nödvändigt att beakta den likställighetsprin-
cip som avses i lagförslagets 1 kap. 7 §. Det 
är inte förenligt med likställighetsprincipen 
att fortlöpande binda bolagets utdelningsbara 
medel till aktiekapitalet på så sätt att fond-
förhöjningar de facto används som en på-
tryckningsmetod mot minoriteten.  

Enligt förslaget skall ökningens maximibe-
lopp anges i bemyndigandet. Bemyndigan-
dets giltighetstid begränsas inte ens för 
publika aktiebolag. Momentets bestämmelser 
motsvarar i övrigt lagförslagets 9 kap. 2 § 
2 mom. och 10 kap. 2 § 2 mom. om emis-
sionsbemyndigande och bemyndigande att 

emittera optionsrätter.  
Enligt paragrafens 3 mom. skall i ett beslut 

om fondförhöjning nämnas dels förhöjning-
ens belopp och dels vilka tillgångar som an-
vänds för förhöjningen. Det är fråga om en 
precisering av gällande 4 kap. 13 § 2 mom. 
om fondemission. Enligt den gällande be-
stämmelsen förutsätts det inte att i beslutet 
uttryckligen nämns vilka poster av det egna 
kapitalet som används för förhöjningen. 
Dessutom föreslås i momentet i fråga om 
stämmokallelse och stämmohandlingar en 
hänvisning till lagförslagets 5 kap. 18—22 §. 

3 §. Aktiekapitalinvestering. Denna para-
graf innehåller närmare bestämmelser om så-
dana i 1 § 3 punkten definierade aktiekapital-
investeringar som inte regleras i den gällande 
lagen.  

Enligt paragrafens 1 mom. kan styrelsen di-
rekt med stöd av lag besluta om ökning av 
aktiekapitalet genom aktiekapitalinvestering. 
En sådan ökning kan inte skada aktieägarnas 
intressen. I beslutet skall nämnas ökningens 
belopp samt den investering som ökningen 
baseras på. Som investering kommer i fråga 
också omvandling av bolagets skuld till ak-
tiekapital.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall på betal-
ningen av investeringen tillämpas motsva-
rande bestämmelser som enligt 9 kap. på 
teckningspriset för en aktie. Avsikten är 
närmast att säkerställa att det aktiekapital 
som anges i handelsregistret blir betalt.  

4 §. Registrering av en ökning samt dess 
rättsverkningar. I denna paragraf föreskrivs 
om registeranmälan om ökning av aktiekapi-
talet. I paragrafens 1 mom. hänvisas till vad 
som i 9 kap. 14 § föreskrivs om en register-
anmälan om ökning av aktiekapitalet då ak-
tiekapitalet ökas med teckningspriset för nya 
aktier. De sist nämnda bestämmelserna till-
lämpas antingen direkt eller med stöd av 
hänvisningen i 10 kap. 7 §.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall annan ök-
ning av aktiekapitalet anmälas för registre-
ring utan dröjsmål efter att eventuell betal-
ning har inkommit till bolaget och öknings-
villkoren har uppfyllts också i övrigt. Här-
med avses sådan betalning som skall tas upp 
i aktiekapitalet för en egen aktie som bolaget 
har avyttrat eller för en av bolaget emitterad 
optionsrätt eller annan rättighet till en aktie, 
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eller en ren aktiekapitalinvestering. Eftersom 
en fondförhöjning inte är förenad med betal-
ning och i allmänhet inte heller med några 
andra villkor skall fondförhöjningen i vanliga 
fall anmälas för registrering omedelbart efter 
att beslut har fattats om dem. Detta motsvarar 
vad som i den gällande lagens 4 kap. 13 § 
3 mom. föreskrivs om fondemission.  

Momentets bestämmelser om bilagorna till 
en registeranmälan motsvarar vad som i lag-
förslagets 9 kap. 14 § 3 mom. föreskrivs om 
emission mot vederlag. Enligt momentets 
1 punkt skall till registeranmälan fogas sty-
relsemedlemmarnas och verkställande direk-
törens försäkran om att ökningen av aktieka-
pitalet har skett i enlighet med aktiebolagsla-
gen. För konsekvensens skull utsträcks detta 
krav till att gälla också fondförhöjningar. En-
ligt momentets 2 punkt skall till registeran-
mälan dessutom fogas en godkänd revisors 
intyg över att aktiebolagslagens bestämmel-
ser om betalning av aktiekapitalet har iaktta-
gits. Eftersom aktiekapital inte betalas i sam-
band med en fondförhöjning gäller detta krav 
inte fondförhöjningar.  

Enligt paragrafens 3 mom. skall i det fall att 
ökningen har betalts med apportegendom, till 
registeranmälan dessutom fogas en godkänd 
revisors yttrande om en sådan utredning som 
avses i 9 kap. 12 § 2 mom. samt om huruvida 
egendomen för bolaget representerar minst 
ett mot betalningen svarande ekonomiskt 
värde. Detta krav stämmer överens med vad 
som i 9 kap. 14 § 4 mom. föreskrivs i fråga 
om emission mot vederlag. Den i 9 kap. 12 § 
2 mom. avsedda utredning som är föremål 
för yttrandet skall ges i ökningsbeslutet an-
tingen direkt med stöd av lagrummet i fråga 
eller med stöd av hänvisningsbestämmelsen i 
10 kap. 6 § eller detta kapitels 3 § 2 mom. 
Inte heller detta moment gäller sådana fond-
förhöjningar där ingen betalning sker. Såsom 
konstateras ovan kan bestämmelserna om be-
talning av aktiekapital emellertid inte kring-
gås på så sätt att betalningen först för syns 
skull betraktas som en investering i fritt eget 
kapital, varefter beloppet används för fond-
förhöjning.  

Enligt paragrafens 4 mom. anses aktiekapi-
talet ha ökats när ökningen är registrerad. 
Bestämmelsen motsvarar 4 kap. 10 § 2 mom. 
och 13 § 3 mom. i den gällande lagen. Vidare 

föreskrivs i momentet att då ökningen har 
blivit registrerad kan den som betalt ökning-
en — t.ex. en person som mot betalning teck-
nat en optionsrätt på sådana villkor eller di-
rekt gjort en aktiekapitalinvestering — inte 
frånträda rättshandlingen genom att åberopa 
att ett villkor i anslutning till rättshandlingen 
inte har uppfyllts. Bestämmelsen stämmer 
överens med lagförslagets 9 kap. 15 § 
2 mom. om en aktietecknings bindande ver-
kan efter att aktien registrerats.  

 
12 kap. Kapitallån 

De föreslagna bestämmelserna om kapital-
lån motsvarar huvudsakligen den gällande 
lagen. Kapitallån skiljer sig från andra efter-
ställda lån i det avseendet att återbetalning av 
och ställande av säkerhet för kapitallån i strid 
med lagen och låneavtalet är förenat med 
samma påföljder som olaglig utbetalning av 
medel.  

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås inte att kapitallån definieras som en 
kapitalpost i det egna kapitalet. Behandlingen 
av kapitallån i bokföringen är sålunda bero-
ende av vilka bokföringsbestämmelser som 
tillämpas. Detta beror huvudsakligen på att 
kapitallån enligt IFRS-standarderna i allmän-
het inte kan betraktas som eget kapital. Vid 
tillämpningen av bokföringslagen är ut-
gångspunkten den att kapitallån betraktas 
som främmande kapital för vilket gäller de i 
lagen stadgade särskilda begränsningarna. 
Ändringen har ingen större praktisk betydel-
se eftersom kapitallån betraktas som eget ka-
pital enligt bestämmelserna om förlust av ka-
pital i lagförslagets 20 kap. 23 § 2 mom.  

I lagförslaget föreskrivs liksom i den gäl-
lande lagen om minimiinnehållet i kapitallå-
neavtal. Också andra villkor kan avtalas men 
de får inte stå i strid med lagens tvingande 
bestämmelser. Bolaget kan fortfarande ha 
också andra efterställda lån på vilka bestäm-
melserna om kapitallån inte tillämpas. I si-
tuationer där det är oklart om ett lån är ett 
kapitallån eller något annat efterställt eller 
vanligt lån, avgörs frågan om kapitallånebe-
stämmelserna är tillämpliga i regel utgående 
från parternas syfte. För undvikande av 
oklarheter kan det vara skäl att nämna saken i 
låneavtalet.  
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När ett aktiebolag på det sätt som avses i 
lagförslagets 19 § ombildas till ett andelslag 
eller till ett personbolag eller om en enskild 
näringsidkare fortsätter aktiebolagets verk-
samhet, övergår kapitallånet liksom de övriga 
skulderna på den som fortsätter med företa-
gets verksamhet. Borgenären har rätt att mot-
sätta sig ändringen, om inte något annat har 
avtalats. Eftersom kapitallånet är ett finansi-
ellt instrument som regleras i aktiebolagsla-
gen är det efter en ändring av företagsformen 
inte nödvändigtvis förenat med samma rätts-
verkningar som tidigare. De begränsningar i 
fråga om återbetalning och ränta som före-
skrivs i kapitallånevillkoren kvarstår emeller-
tid trots ändringen.  

Gällande 5 kap. 1 § har i förslaget för över-
skådlighetens skull delats in i två paragrafer.  

1 §. Efterställt lån och övriga lånevillkor. I 
paragrafens 1 mom. föreslås mot gällande 
5 kap. 1 § 1 och 2 mom. svarande bestäm-
melser om det centrala innehållet i kapitallå-
nevillkoren. Trots att kapitallån enligt mo-
mentets 1 punkt är efterställda andra lån skall 
de annars i samband med bolagets likvidation 
och konkurs behandlas på samma sätt som 
bolagets övriga skulder. Bl.a. bolagets oför-
måga att återbetala ett kapitallån under likvi-
dation leder till att bolaget försätts i konkurs. 
Ett kapitallån får i samband med konkurs och 
likvidation betalas efter övriga skulder, även 
om de förutsättningar för återbetalning som 
anges i 2 punkten inte skulle vara uppfyllda.  

Med avvikelse från den gällande lagen 
skall förutsättningarna för återbetalning av 
kapitalet och betalning av ränta enligt mo-
mentets 2 punkt inte längre bedömas på basis 
av koncernbokslutet. Ändringen motsvarar 
vad som i lagförslagets 13 kap. föreskrivs om 
förutsättningarna för utbetalning av medel. I 
2 § 4 mom. föreslås en jämfört med den gäl-
lande lagen ändrad bestämmelse om redovis-
ning av kapitallån. En enklare ordalydelse än 
i den gällande lagen föreslås såtillvida att i 
stället för bestämmelsen om ränta och annan 
gottgörelse för kapitallån föreskrivs enbart 
om ränta. Ändringen påverkar inte bestäm-
melsens materiella innehåll, utan bestämmel-
sen gäller liksom enligt den gällande lagen 
både den fasta eller varierande ränta som be-
stäms enligt lånetiden och avkastning som är 
beroende t.ex. av eventuella villkor gällande 

vinstandelar.  
Enligt förslaget bestäms de för återbetal-

ning av kapitallån diponibla medlen som 
skillnaden mellan det fria egna kapitalet och 
kapitallånen samt den förlust som balansräk-
ningen utvisar. Enligt den gällande lagen är 
en förutsättning för återbetalning av kapitalet 
att det efter återbetalningen återstår full täck-
ning för bolagets bundna kapital och övriga 
icke utdelningsbara poster. Ändringen är i 
första hand förtydligande och anger bl.a. att 
också kapitallån beaktas som förlusttäckning 
vid bedömningen av förutsättningarna för 
återbetalning. Eftersom betalningstidpunkten 
och inte beloppet av det egna kapitalet enligt 
bokslutet är avgörande när det gäller förut-
sättningarna för återbetalning, är omständig-
heter som minskar de disponibla medlen för 
återbetalning av ett kapitallån t.ex. vinstut-
delning som skett tidigare under räkenskaps-
perioden eller återbetalning av kapitallån el-
ler betalning av ränta, om bolagets fria egna 
kapital eller bolagets kapitallån inte har ökat 
med motsvarande belopp.  

Enligt förslaget skall samma förutsättning-
ar gälla för betalning av ränta på kapitallån 
som för återbetalning av kapitalet. Enligt den 
gällande lagen är en förutsättning för betal-
ning av ränta att det finns utdelningsbara 
medel i bolaget. Ändringen är väsentlig ef-
tersom för betalning av ränta enligt förslaget 
kan användas dels utdelningsbara medel, dels 
kapital som hänför sig till bolagets kapital-
lån. Ändringen stämmer överens med den 
allmänna obligationsrättsliga principen enligt 
vilken räntan i allmänhet skall betalas före 
kapitalet. Den gällande lagen som innebär att 
förutsättningarna för återbetalning av kapita-
let är lindrigare än förutsättningarna för rän-
tebetalning kan leda till situationer där hela 
kapitalet har betalts men ränta eventuellt ald-
rig kan betalas. Den föreslagna bestämmel-
sen hindrar inte bolaget och kapitallånets 
borgenär från att avtala att ränta kan betalas 
endast av utdelningsbara medel.  

På betalningen tillämpas inte solvenskrite-
riet i lagförslagets 13 kap. 2 §. Kapitallånets 
borgenär har inte motsvarande möjligheter 
som en aktieägare att påverka bolagets för-
valtning eller utreda bolagets solvens. När de 
förutsättningar som nämns i momentet är 
uppfyllda skall kapitallånets ränta eller kapi-
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tal betalas i enlighet med lånevillkoren. Om 
bolaget är insolvent vid betalningstidpunkten 
kan detta emellertid leda till att betalningen 
återgår med stöd av lagen om återvinning till 
konkursbo (758/1991).  

Enligt momentets 3 punkt lindras förbudet 
mot att ställa säkerhet för kapitallån så att 
förbudet gäller endast bolaget självt och dess 
dottersammanslutning, men inte andra bolag 
som hör till samma koncern. Enligt förslaget 
kan t.ex. moderbolaget eller en annan dotter-
sammanslutning (ett systerbolag) ställa sä-
kerhet för ett kapitallån. Lindringen är moti-
verad eftersom syftet med bestämmelsen är 
att förhindra att säkerhet de facto ställs med 
bolagets egna medel samt att säkerställa att 
kapitallånet också de facto är efterställt i frå-
ga om rätten till betalning.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse om tillämpning av bestämmelserna om 
olaglig utbetalning på sådan återbetalning av 
kapitallån eller på räntebetalning eller stäl-
lande av säkerhet i strid med lagen. I sådana 
fall kan tillämpas såväl lagförslagets 13 kap. 
4 § om återbetalningsskyldighet som straff-
bestämmelsen i lagförslagets 25 kap. 1 § 
4 punkten. Bestämmelsen stämmer överens 
med gällande rätt.  

I paragrafens 3 mom. föreslås en mot den 
gällande lagen svarande bestämmelse om 
undantag i fråga om de begränsningar som 
nämns ovan då borgenärerna med stöd av la-
gen har rätt att kräva betalning av lånet eller 
betryggande säkerhet. Bestämmelsen gäller 
minskning av aktiekapitalet enligt 14 kap. 
2 §, fusion enligt 16 kap. 6 §, delning enligt 
17 kap. 6 § och ändring av företagsformen 
enligt 19 kap. 7 §. Lånet får emellertid inte 
betalas eller säkerhet ställas förrän en åtgärd 
som förutsätter borgenärsskyddsförfarande 
har registrerats. T.ex. en pant som i samband 
med en fusion skall ställas till en kapitallåne-
borgenär får överlämnas tidigast vid tidpunk-
ten för registreringen. I kapitallåneavtalet kan 
borgenärens rätt att kräva återbetalning av 
lånet begränsas också i sådana situationer 
som nämns i momentet. Ett kapitallån för 
vilket gäldenärsbolaget eller dess dottersam-
manslutning ställer betryggande säkerhet i 
sådana situationer som nämns i momentet 
förlorar sin karaktär av kapitallån. De i låne-
villkoren angivna begränsningarna när det 

gäller återbetalningen kan kvarstå trots att lå-
net ändrar karaktär.  

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås i momentet ett uttryckligt konstateran-
de av att ett kapitallån utan hinder av de ovan 
nämnda begränsningarna kan omvandlas till 
en post i det egna kapitalet eller i likhet med 
en post i det egna kapitalet användas för att 
täcka bolagets förluster. Från obligations-
rättslig synpunkt är det härvid fråga antingen 
om kvittning eller om efterskänkning av 
skuld. Ett kapitallån kan t.ex. användas för 
kvittning av en akties teckningspris eller för 
betalning av en aktiekapitalinvestering. Detta 
gäller, i det fall att de allmänna kvittnings-
förutsättningarna är uppfyllda, också på kapi-
tallånet upplupen obetald ränta. Bestämmel-
sen om omvandling av ett kapitallån till eget 
kapital försämrar inte bolagets övriga borge-
närers ställning eftersom förutsättningarna 
för återbetalning av både fritt och bundet 
eget kapital alltid är strängare än när det gäll-
er kapitallån. När det gäller utbetalning av 
eget kapital skall dessutom tillämpas den i 
lagförslagets 13 kap. 2 § angivna solvensför-
utsättningen, som inte gäller kapitallån. Des-
sa bestämmelser torde stämma överens med 
gällande rätt.  

2 §. Övriga bestämmelser om kapitallån. I 
paragrafens 1 mom. föreslås en mot gällande 
lag svarande bestämmelse om att kapitallå-
neavtal skall ingås skriftligen samt om lag-
stridiga lånevillkors och säkerheters ogiltig-
het.  

Paragrafens 2 mom. innehåller den av de 
allmänna obligationsrättsliga principerna här-
ledda regeln att ränta på ett kapitallån löper 
också för sådana räkenskapsperioder för vil-
ka ränta inte har kunnat betalas, om inte nå-
got annat har avtalats i lånevillkoren. I denna 
bestämmelse, liksom i lagförslagets övriga 
paragrafer, avses med bokslut dels bokslutet 
för den senaste räkenskapsperioden och dels 
också ett bokslut som har upprättats över nå-
gon annan period, för utdelning av vinst eller 
i något annat syfte. Om bolaget inte på grund 
av bokslutet för en räkenskapsperiod kan be-
tala ränta på ett kapitallån, men senare upp-
rättar ett bokslut som skall fastställas för den 
innevarande räkenskapsperiod som avses i 
lagförslagets 13 kap. 3 §, enligt vilket bola-
get har disponibla medel för räntebetalning, 
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skall räntan betalas redan för räkenskapspe-
rioden i fråga. Bolaget har emellertid ingen 
skyldighet att upprätta ett sådant bokslut, om 
inte något annat följer t.ex. av kapitallåne-
villkoren.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar 5 kap. 1 § 
4 mom. i den gällande lagen. 

I paragrafens 4 mom. föreslås en bestäm-
melse enligt vilken kapitallån skall redovisas 
som en särskild post i balansräkningen, men 
inte längre tas upp i det egna kapitalet så som 
föreskrivs i den gällande lagen. Bestämmel-
sen hindrar å andra sidan inte att kapitallån 
tas upp i det egna kapitalet, utan detta avgörs 
i enlighet med bokföringsbestämmelserna.  

 
DEL IV. Utbetalning av medel 

13 kap. Utbetalning av bolagets medel 

Aktiekapitalets beständighet är, såsom 
konstateras i lagförslagets 1 kap. 3 §, en av 
aktiebolagsrättens grundläggande principer. 
Av denna anledning regleras i detalj de situa-
tioner där bolagets medel kan betalas ut till 
aktieägarna. I kapitlet föreslås allmänna be-
stämmelser som gäller alla utbetalningssitua-
tioner (1—4 §), bestämmelser om vinstutdel-
ning och minskning av en fond som hänförs 
till det fria egna kapitalet (5—7 §) samt vissa 
andra bestämmelser om utbetalning av medel 
(8—10 §). Bestämmelserna motsvarar hu-
vudsakligen 12 kap. i den gällande lagen. I 
lagförslaget ingår emellertid också viktiga 
nyheter.  

De grundläggande begreppen när det gäller 
utbetalning av medel har preciserats. I för-
slaget räknas upp de lagliga sätten för utbe-
talning av medel till aktieägarna (1 § 
1 mom.) och de lagliga sätten att betala ut 
medel också till andra (1 § 2 mom.). Vidare 
konstateras att som olaglig utbetalning anses 
andra affärstransaktioner som utan någon af-
färsekonomisk grund minskar bolagets till-
gångar eller ökar dess skulder (1 § 3 mom.).  

En viktig nyhet är bestämmelsen i 2 § om 
att bolagets solvens skall tryggas i alla utbe-
talningssituationer. Detta är en tilläggsförut-
sättning för utbetalning av medel, vilket in-
nebär att en förutsättning för t.ex. vinstutdel-
ning fortfarande också är att bolaget enligt 
sin balansräkning har fritt eget kapital. En 

förutsättning för minskning av aktiekapitalet 
är på motsvarande sätt också att borgenärs-
skyddsförfarandet iakttas. Att betydelsen av 
bolagets solvens understryks sammanhänger 
framförallt med införandet av IFRS-redo-
visningsstandarderna. Dessa frågor behandlas 
i den allmänna motiveringen.  

Utbetalningen av medel underlättas så att 
medel kan betalas ut också på någon annan 
grund än det bokslut som har fastställts för en 
avslutad räkenskapsperiod, t.ex. på grundval 
av ett bokslut som har upprättats under en 
pågående räkenskapsperiod. Bestämmelsen 
om olaglig utbetalning av medel i 4 § gäller å 
andra sidan också utbetalning till andra än 
aktieägare. Bolagsstämman kan enligt försla-
get bemyndiga styrelsen att besluta om 
vinstutdelning.  

Bestämmelserna om finansiering av för-
värv av egna aktier har preciserats och över-
trädelse av dessa bestämmelser jämställs inte 
längre med olaglig utbetalning.  

Kapitlet innehåller inga bestämmelser som 
begränsar ett moderbolags rätt att betala ut 
medel på basis av en koncernbalansräkning 
och inte heller någon annan utbetalningsbe-
gränsning i koncernförhållanden. I lagen har 
inte heller tagits in någon mot den gällande 
lagens 12 kap. 4 a § svarande specialbe-
stämmelse om preskription av rätten till 
vinstutdelning, vilket innebär att en sådan 
fordran vanligen preskriberas enligt 5 § 
1 mom. i lagen om preskription av skulder, 
om inte annat följer av skuldebrevslagens 
25 §. I kapitlet ingår inte heller bestämmelser 
som motsvarar de gällande bestämmelserna 
om närståendelån. Ändringen behandlas i den 
allmänna motiveringen.  

 
Allmänna bestämmelser 

1 §. Utbetalningssätt. I paragrafens 1 mom. 
räknas upp de lagliga sätten för utbetalning 
av medel till aktieägarna och i 2 mom. hänvi-
sas till de lagliga sätten att över huvud taget 
betala ut medel till andra än aktieägare. I pa-
ragrafens 3 mom. föreskrivs om annan me-
delsanvändning som anses vara olaglig utbe-
talning. I kapitlets 4 § föreskrivs om återbe-
talningsskyldighet till följd av olaglig utbe-
talning, i lagförslagets 22 kap. föreskrivs om 
skadeståndsansvar och i lagförslagets 25 kap. 
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1 § om straffrättsliga påföljder.  
Paragrafens 1 mom. motsvarar i det när-

maste den gällande lagens 12 kap. 1 § 
1 mom. och de lagliga utbetalningssätt som 
räknas upp i momentet består av förfaranden 
som innebär att bolagets tillgångar minskas 
antingen helt vederlagsfritt eller på så sätt att 
bolaget får egna aktier som vederlag. I dessa 
situationer är det inte fråga om affärsverk-
samhet utan i första hand om prestationer 
som sker utan något verkligt vederlag. Vid 
sådan utbetalning som avses i momentet är 
mottagarna bolagets aktieägare. I sådana bo-
lag som avses i kapitlets 9 § kan medel emel-
lertid också betalas ut till andra.  

I aktiebolagslagen föreskrivs vidare om 
andra situationer där bolagets tillgångar 
minskas utan något samband med egentliga 
affärstransaktioner. Som ett exempel kan 
nämnas fusion där andra tillgångar än aktier 
överlämnas som vederlag. I sådana fall beta-
las emellertid medlen från det övertagande 
bolaget till det överlåtande bolagets aktieäga-
re som vederlag för det övertagande bolagets 
affärsverksamhet, vilket innebär att det sna-
rare är fråga om en situation som kan jämfö-
ras med ett köp än om utbetalning av medel.  

I momentets 1 punkt nämns utbetalning av 
vinst (vinstutdelning) samt utbetalning från 
en fond som hänförs till det fria egna kapita-
let. Dessa utbetalningssituationer nämns i 
samma punkt eftersom på utbetalning från en 
fond som hänförs till det fria egna kapitalet 
enligt 5—7 § tillämpas samma principer som 
på vinstutdelning. I momentets 2 punkt 
nämns minskning av aktiekapitalet, vilket in-
nebär tillämpning av det borgenärsskyddsför-
farande som föreskrivs i 14 kap. I momentets 
3 punkt nämns förvärv och inlösen av egna 
aktier, som regleras i både 3 kap. och i 15 
kap. I lagförslagets 3 kap. 7 § föreskrivs om 
bolagets eventuella inlösenrätt då aktier byter 
ägare. I lagförslagets 15 kap. föreskrivs om 
andra förvärvs- och inlösensituationer. I 
momentets 4 punkt föreskrivs om utbetalning 
i samband med upplösning eller avregistre-
ring av bolaget. Lagförslagets 20 kap. inne-
håller särskilda bestämmelser om dessa situa-
tioner.  

I aktiebolagslagen föreslås inga bestäm-
melser om koncernbidrag som förekommer i 
samband med beskattningen. Från bolags-

rättslig synpunkt kan sådana bidrag närmast 
betraktas som vinstutdelning eller eventuellt 
som lån. Enligt föreslagna 6 § 4 mom. kan 
utdelningsbara medel betalas ut också på nå-
got annat sätt, om aktieägarna är eniga om 
saken. Från bolagsrättslig synpunkt är det na-
turligtvis inte möjligt att t.ex. betala veder-
lagsfritt koncernbidrag till moderbolaget utan 
att på motsvarande sätt kompensera minori-
tetsaktieägarna eller få dessas samtycke för 
förfarandet.  

I paragrafens 2 mom. räknas upp sådana 
fall där bolagets medel kan betalas ut till and-
ra än aktieägare. Om bolaget har något annat 
syfte än att bereda vinst åt aktieägarna skall i 
bolagsordningen enligt 9 § föreskrivas om 
användning av eget kapital i situationer som 
avses i 1 mom. Ett bolag som avses i 9 § an-
ses kunna bedriva verksamhet också enligt 
den s.k. självkostnadsprincipen vilket innebär 
att bolaget kan anses betala ut medel fortlö-
pande, ofta till aktieägarna. På sådan fortlö-
pande utdelning av medel kan tillämpas vad 
som i 2 § föreskrivs om solvensen samt i 4 § 
om skyldigheten att betala tillbaka olagligt 
erhållna medel. Fortlöpande utbetalning av 
medel kan emellertid inte ske enligt 3 § med 
stöd av ett bokslut. Också i ett bolag av den-
na typ är det skäl att iaktta de principer som 
gäller skyddande av det bundna egna kapita-
let.  

I momentet nämns också gåvor som det fö-
reskrivs närmare om i 8 §. Med gåvor avses 
här genuint vederlagsfria prestationer, inte 
sådana i samband med marknadsföring före-
kommande prestationer som i vardagsspråket 
kallas gåvor. Gåvor ges i allmänhet till andra 
än bolagets aktieägare. En gåva till en aktie-
ägare kan strida mot likställighetsprincipen.  

Som laglig utbetalning av medel anses en-
ligt paragrafens 3 mom. alla sådana förfaran-
den utöver de lagliga utbetalningssätt som 
räknas upp i 1 och 2 mom., där bolagets till-
gångar minskas utan någon affärsekonomisk 
grund. Med hjälp av definitionen kan olaglig 
utbetalning skiljas från en laglig affärstrans-
aktion, men avsikten med definitionen är inte 
att täcka alla situationer där olaglig utbetal-
ning av medel förekommer. Motsvarande de-
finition finns inte i den gällande lagen, men 
den torde motsvara gällande rätt.  

En prestation som är baserad på en affärs-
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ekonomisk transaktion anses inte som en ut-
betalning av medel t.ex. vid en bedömning av 
den återbetalningsskyldighet som avses i ka-
pitlets 4 §, dvs. då till bolaget återköps finan-
siella instrument som det har emitterat. Om 
ett sådant förvärv är affärsekonomiskt moti-
verat och sålunda förenligt med syftet med 
bolagets verksamhet är utgångspunkten den 
att förvärvet stämmer överens med aktiebo-
lagslagen. Bolaget kan sålunda i allmänhet 
köpa optionsrätter som berättigar t.ex. till 
egna aktier till gängse pris, även om säljaren 
är en aktieägare.  

Vid bedömningen av frågan om en affärs-
ekonomisk grund föreligger är det inte vä-
sentligt om affärstransaktionen i efterhand 
visar sig vara förlustbringande för bolaget. 
Det väsentliga är grunden för åtgärden, dvs. 
om den haft ett affärsekonomiskt syfte eller 
inte. Det är av en avgörande betydelse om 
beslutsfattarna borde ha vetat att beslutet inte 
var affärsekonomiskt motiverat.  

Begreppet affärshändelser definieras i bok-
föringslagen. Enligt bokföringslagens 2 kap. 
1 § skall den bokföringsskyldige i bokföring-
en som affärshändelser notera utgifter, in-
komster, finansiella transaktioner samt därtill 
hörande rättelse- och överföringsposter. En-
ligt motiveringen till bokföringslagen är en 
utgift det i pengar angivna vederlaget för en 
produktionsfaktor medan en inkomst är det i 
pengar angivna vederlaget för en prestation. 
Finansiella transaktioner är kapitalinvester-
ingar och återbetalningar av sådana samt 
vinstutdelning och likaså av sådana samt av 
inkomster och utgifter föranledda kassainbe-
talningar och kassautbetalningar. Begreppet 
är sålunda mycket omfattande. Exempel på 
sådan olaglig utbetalning som avses här är 
försäljning av egendom och tjänster till un-
derpris eller köp av egendom och tjänster till 
överpris samt utlåning på marknaden mot 
förhållandevis alltför låg ränta eller inlåning 
mot alltför hög ränta.  

I momentet behandlas inte uttömmande alla 
typer av olaglig utbetalning av medel. I mo-
mentets 1 och 2 mom. räknas upp de lagliga 
utbetalningssätten men i momentet föreskrivs 
inte att utbetalning som sker i enlighet med 
dem alltid är laglig. En utbetalning som an-
nars sker enligt 1 mom. men strider mot t.ex. 
solvensbestämmelsen i 2 § är olaglig. Också 

riktat förvärv av egna aktier till överpris är 
olagligt eftersom det strider mot likställig-
hetsprincipen.  

I paragrafens 4 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med den gällande lagens 12 kap. 
1 § 2 mom. att medel inte får betalas ut för-
rän bolaget har registrerats. Bestämmelsen 
hindrar inte att ett utbetalningsbeslut fattas 
före registreringen.  

2 §. Solvens. Gällande rätt har ansetts inne-
bära att bolagets styrelse inte kan föreslå ut-
betalning av större belopp än vad som är mo-
tiverat med tanke på bolagets solvens. Styrel-
sens allmänna omsorgsplikt har ansetts inne-
fatta bedömning av solvensen. I lagen har 
inte funnits någon uttrycklig bestämmelse 
om saken. Innebörden av en solvensbedöm-
ning har veterligen inte heller närmare be-
handlats i den juridiska litteraturen. En utbe-
talning som överskrider solvensen har up-
penbarligen inte betraktats som olaglig utbe-
talning med åtföljande återbetalningsskyl-
dighet och kriminalisering, utan påföljden 
har endast bestått i ersättande av eventuell 
skada.  

I paragrafen föreslås en uttrycklig bestäm-
melse om att medel inte får betalas ut om det 
då beslutet om utbetalningen fattades var 
känt eller borde ha varit känt att bolaget var 
insolvent. Medel får inte heller delas ut om 
det var känt eller borde ha varit känt att utbe-
talningen skulle leda till insolvens. Utbetal-
ning av medel i strid med bestämmelsen be-
traktas som olaglig utbetalning och leder bl.a. 
till återbetalningsskyldighet enligt 4 §.  

Bestämmelsen gäller samtliga situationer 
där medel betalas ut. I det typiska fallet är det 
fråga om vinstutdelning, men solvenskravet 
gäller också förvärv av egna aktier och 
minskning av aktiekapitalet. Bestämmelsen 
skall emellertid i allmänhet inte tillämpas i 
samband med upplösning och avregistrering 
av bolag, eftersom det i dessa situationer är 
fråga om att avsluta bolagets verksamhet.  

Bestämmelsen skall tillämpas utöver de öv-
riga förutsättningarna för utbetalning av me-
del. Vinstutdelning och minskning av en 
fond som hänförs till det fria egna kapitalet 
kan således ske endast inom ramen för det 
fria egna kapitalet och på sätt att bolaget för-
blir solvent. En förutsättning för minskning 
av aktiekapitalet är å andra sidan att borgenä-
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rerna ger sitt samtycke och bolaget förblir 
solvent.  

Bedömningen av frågan om bolaget har 
handlat i enlighet med solvensbestämmelsen 
avviker inte från tolkningen av aktiebolags-
lagen i övrigt. Enbart den omständigheten att 
bolaget blir insolvent en relativt kort tid efter 
att utbetalningen bevisar inte ännu att be-
stämmelsen har överträtts. Av en väsentlig 
betydelse för bedömningen är vad som var 
känt eller borde ha varit känt när beslutet fat-
tades, inte vad man vet utgående från fakta 
som framkommit efter beslutet.  

Bedömningen av solvensen skall så nära 
som möjligt ansluta sig till utbetalningsbeslu-
tet. Också solvensen bedöms i praktiken ofta 
utifrån bolagets senaste bokslut. Detta är mo-
tiverat i det fall att den tid som förflutit och 
de händelser som inträffat efter räkenskaps-
perioden inte motiverar ett antagande om att 
det skett väsentliga förändringar i situatio-
nen. Vid solvensbedömningen är det skäl att 
beakta också vad bolaget vet om sådant som 
har betydelse för dess framtid, såsom skulder 
som förfaller till betalning och andra förplik-
telser samt dessas förhållande till bolagets fi-
nansieringsmöjligheter.  

Vid bedömningen av bestämmelsen är det 
skäl att beakta den omständigheten att enligt 
revisionslagsarbetsgruppens förslag till änd-
ring av revisionslagen har en revisor inte 
längre någon uttrycklig skyldighet att yttra 
sig om förslag till vinstutdelning. Enligt för-
slaget behöver en revisor sålunda ta ställning 
till ett utdelningsförslag endast i det fall att 
utdelningen uppenbart strider mot lagen.  

Det är av många skäl motiverat att uppstäl-
la solvensen som en begränsande faktor när 
det gäller utbetalning av bolagets medel. En 
utbetalning av eget kapital kan överskrida 
bolagets solvens t.ex. då beloppet av det egna 
kapitalet är baserat på förväntad avkastning 
eller då bolagets egendom är svår att realise-
ra. Från borgenärernas synpunkt är det inte 
godtagbart att en utbetalning av eget kapital 
enbart på basis av balansräkningen kan leda 
till omedelbar insolvens för bolaget, eftersom 
aktieägarna i så fall ges företrädesrätt till be-
talning framför borgenärerna.  

Det är motiverat att framhålla solvensen 
också med tanke på eventuella förändringar i 
bolagens egendomsposter och balansvärden. 

Trots att de internationella redovisningsstan-
darderna, i synnerhet IFRS-standarderna un-
derstryker balansräkningens betydelse som 
källa till ekonomisk information om bolaget, 
har utvecklingen lett till att balansräkningen 
blivit mindre användbar som grund för bo-
lagsrättslig utbetalning av medel. Den allt 
vanligare förekomsten av olika typer av im-
materiell egendom ökar skillnaden mellan ett 
verksamt bolags balansomslutning och det 
belopp som fås vid realisering av bolagets 
egendom. De internationella redovisningsbe-
stämmelserna innebär bl.a. att eget kapital i 
balansräkningens i större utsträckning än för 
närvarande kan bestå av uppskrivningar som 
är förenade med osäkerhetsfaktorer. När 
dessutom i synnerhet vinstutdelningen base-
ras på en balansräkning som upprättats ur det 
bolags synvinkel som fortsätter med verk-
samheten, är det problematiskt om utdelning-
en leder till att verksamheten upphör.  

Avsikten med bestämmelsen är i första 
hand att skydda borgenärerna. Från borgenä-
rernas synpunkt är det viktigt att bolagets 
verksamhet fortsätter. Syftet med bestäm-
melsen är emellertid inte att ställa orimliga 
krav på bolagets ledning, aktieägare eller re-
visorer när det gäller bedömningen av bola-
gets solvens och inte heller att ställa upp-
skruvade krav på bolagets eget kapital eller 
solvens. I synnerhet i småbolag kan solven-
sen fortlöpande vara relativt svag. Avsikten 
är inte heller att helt hindra utbetalning av 
medel i småbolag. Bestämmelsen utgör inte i 
sig något hinder för inlåning som möjliggör 
utbetalning av medel.  

3 §. Utbetalningens samband med bokslu-
tet. Enligt förslaget skall sådan utbetalning 
av medel som avses i 1 § 1 mom. ske på ba-
sis av ett fastställt bokslut. Detta har betydel-
se framförallt vid utbetalning av fritt eget ka-
pital, vars belopp framgår av bokslutet. Ock-
så beslut om utbetalning av aktiekapital skall 
emellertid baseras på ett fastställt bokslut. 
Detta har betydelse eftersom bolagets förlust 
enligt lagförslagets 14 kap. 2 § skall täckas 
innan aktiekapital får betalas ut till aktie-
ägarna.  

I 2 § uppställs som en förutsättning för ut-
betalning av medel att bolaget förblir solvent. 
Fritt eget kapital kan sålunda betalas ut på så 
sätt att det först i enlighet med denna para-
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graf bedöms om bolaget över huvud taget har 
utdelningsbara medel, varefter det med stöd 
av 2 § bedöms om utdelning kan ske. Bola-
gets ekonomiska ställning har betydelse ock-
så i samband med sådana gåvor som avses i 
8 §, så som närmare framgår av motiveringen 
till paragrafen i fråga. I ett sådant bolag som 
avses i 9 § binds utbetalningen emellertid 
inte till bokslutet i det fall att bolaget verkar 
enligt den s.k. självkostnadsprincipen. Bola-
get kan i så fall anses betala ut medel fortlö-
pande och utbetalningen kan inte på samma 
sätt baseras av bokslutet.  

Enligt huvudregeln i paragrafens första 
mening skall utbetalningen baseras på det se-
nast fastställda bokslutet. Bestämmelsen skil-
jer sig från den gällande lagen på så sätt att 
den hänvisar till bokslutet och inte till ba-
lansräkningen. En i praktiken viktig faktor 
kommer också i fortsättningen att på motsva-
rande sätt som enligt den gällande lagen vara 
beloppet av det egna kapital som balansräk-
ningen utvisar. Utvecklingen av redovis-
ningsnormerna har emellertid inneburit att 
annan bokslutsinformation har fått en större 
betydelse för bedömningen av bolagets eko-
nomiska tillstånd.  

I bestämmelsen hänvisas allmänt till det 
senast fastställda bokslutet och det nämns 
inte att bokslutet skall hänföra sig till den se-
nast avslutade räkenskapsperioden. Bestäm-
melsen innebär sålunda dels att det är möjligt 
att dela ut vinst för den pågående räken-
skapsperioden och dels möjliggör den ett för-
farande som innebär att ett bolag som har 
uppkommit genom delning eller en kombina-
tionsfusion betalar ut i bolaget befintligt fritt 
eget kapital vid den första ordinarie bolags-
stämman, trots att bolaget inte har verkat en 
enda hel räkenskapsperiod. Avsikten är även 
att fastställa att medel kan betalas ut räknat 
från räkenskapsperiodens slut till den ordina-
rie bolagsstämma som skall hållas enligt ak-
tiebolagslagen. Däremot är det inte möjligt 
att inte över huvud taget fastställa något bok-
slut för en avslutad räkenskapsperiod och be-
tala ut medel på basis av det föregående bok-
slutet, eftersom en ordinarie bolagsstämma 
skall hållas inom sex månader efter en avslu-
tad räkenskapsperiod. Den ordinarie bolags-
stämman skall fatta beslut om fastställande 
av bokslutet.  

I paragrafens andra mening föreskrivs för 
tydlighetens skull att medel inte får betalas ut 
utan att avseende fästs vid den utveckling 
som skett från räkenskapsperiodens slut till 
utbetalningsbeslutet. Bestämmelsen hänvisar 
till den också i gällande rätt omfattade stånd-
punkten att en minskning av det fria egna ka-
pitalet som har skett efter räkenskapsperio-
dens slut minskar det belopp som kan använ-
das för vinstutdelning. En eventuell ökning 
av det fria egna kapitalet kan emellertid inte 
betalas ut om inte ett sådant bokslut som av-
ses i 1 mom. därförinnan fastställs.  

I lagen föreslås ingen allmän bestämmelse 
om den självklara omständigheten att en re-
dan gjord utbetalning minskar det utdel-
ningsbara beloppet. Av samma anledning 
konstateras inte heller den omständigheten 
uttryckligen i bestämmelsen att den ränta 
som betalas på ett kapitallån minskar de me-
del som kan användas för vinstutdelning.  

4 §. Återbetalningsskyldighet. I denna be-
stämmelse föreskrivs om sådan utbetalning 
av bolagets medel till aktieägare eller andra 
som har skett i strid med aktiebolagslagen. 
Bestämmelsen motsvarar huvudsakligen gäl-
lande 12 kap. 5 § 1 mom. Den gällande la-
gens bestämmelser om olaglig utbetalning 
omfattar visserligen inte andra än aktieägare, 
men i den juridiska litteraturen har det an-
setts att samma principer kan tillämpas också 
på situationer där medel betalas ut till andra 
än aktieägare. Förslaget överensstämmer så-
lunda huvudsakligen med gällande rätt. Ge-
nom att utsträcka bestämmelsen till att gälla 
också andra än aktieägare kommer den så-
lunda att omfatta t.ex. eventuella andra mot-
tagare av medel än aktieägare i sådana bolag 
som avses i 9 §.  

Som olaglig utbetalning har i litteraturen 
ansetts både utbetalning som kränker borge-
närsskyddet och utbetalning som kränker lik-
ställigheten mellan aktieägarna. I högsta 
domstolens praxis har frågan om olaglig ut-
betalning av medel aktualiserats också i sam-
band med bolag som verkar enligt den s.k. 
självkostnadsprincipen. Bestämmelsens till-
lämpningsområde i synnerhet när det gäller 
dessa bolag måste preciseras i rättspraxis. En 
olaglig utbetalning är enligt förslaget bl.a. en 
utbetalning som strider mot vad som i 2 § fö-
reskrivs om bolagets solvens. En justerad 
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straffbestämmelse om olaglig utbetalning av 
medel föreslås i 25 kap. 1 §.  

Enligt den gällande lagen har det en avgö-
rande betydelse för återbetalningsskyldighe-
ten om aktieägaren hade grundad anledning 
att anta att utbetalningen var laglig. Avgö-
rande i detta avseende är enligt förslaget om 
aktieägaren eller mottagaren insåg eller bor-
de ha insett att utbetalningen skedde i strid 
med aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
Bestämmelsen tar emellertid inte schematiskt 
ställning till frågan om bolaget eller mottaga-
ren måste lägga fram bevis om saken. Frågan 
skall avgöras i enlighet med de allmänna 
processuella principerna, vilket innebär att 
avseende bl.a. skall festas vid vilka möjlighe-
ter parterna har att lägga fram bevis.  

Enligt artikel 16 i kapitaldirektivet läggs 
bevisbördan uttryckligen på bolaget. Efter-
som direktivet har karaktären av ett minimi-
direktiv när det gäller skyddet för bolagets 
borgenärer och aktieägare, har det emellertid 
tolkats så att mottagaren av medel enligt den 
nationella lagstiftningen kan försättas i en 
ofördelaktigare ställning än direktivets orda-
lydelse anger.  

En ändring jämfört med den gällande lagen 
är också att en utbetalning i strid med bo-
lagsordningen leder till samma påföljder som 
en utbetalning i strid med aktiebolagslagen. 
Eftersom det är frivilligt för bolaget att ta in 
eventuella begränsningar i bolagsordningen 
torde det inte föreligga något hinder för att i 
bolagsordningen föreskriva annorlunda om 
påföljderna för förfaranden som strider mot 
dessa utbetalningsbegränsningar.  

I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs 
inte så som i den gällande lagens 12 kap. 5 § 
2 mom. om ledningens skyldighet att svara 
för en eventuell brist efter återbetalningen av 
medel. På en sådan situation kan tillämpas 
skadeståndsbestämmelserna i 22 kap. efter-
som den gällande lagens bestämmelse i stort 
sett stämmer överens med aktiebolagslagens 
allmänna skadeståndsbestämmelser.  

Paragrafen innehåller vidare en hänvisning 
till skyldigheten att betala ränta.  

 
Vinstutdelning och utbetalning från en fond 
som hänförs till det fria egna kapitalet 

5 §. Utdelningsbart belopp. I denna para-

graf föreslås bestämmelser som huvudsakli-
gen stämmer överens med gällande 12 kap. 
2 § 1 mom. om att bolaget får dela ut fritt 
eget kapital. Det fria egna kapitalet minskas 
naturligtvis av eventuell förlust från den fö-
regående räkenskapsperioden eller en tidiga-
re period samt av eventuella underskott i 
fonder för eget kapital, i den mån som sådana 
underskott är möjliga enligt bokföringslag-
stiftningen. Också en tidigare utbetalning av 
fritt eget kapital minskar det utdelningsbara 
beloppet.  

Såsom framgår av 3 § är utgångspunkten 
den att utbetalningen sker på basis av ett fast-
ställt bokslut. Vid utbetalningen skall dessut-
om beaktas den solvensbedömning enligt 2 § 
som paragrafen för tydlighetens skull hänvi-
sar till.  

Bestämmelsen gäller både vinstutdelning 
och utbetalning av annat fritt eget kapital. 
Till kategorin annat fritt eget kapital kan höra 
t.ex. fonden för inbetalt fritt eget kapital samt 
eventuella på bolagsordningen baserade fri-
villiga fonder.  

Utbetalningen sker i allmänhet till aktie-
ägarna, men om bolagsordningen innehåller 
en sådan bestämmelse som avses i 9 § kan 
medel betalas ut också till andra. En aktie-
ägare eller en annan person som avses i 9 § 
kan meddela bolaget också någon annan be-
talningsadress än sin egen, vilket innebär att 
själva utbetalningen går till någon annan. 
Detta har emellertid ingen bolagsrättslig be-
tydelse.  

I paragrafen föreskrivs liksom i den gällan-
de lagen att medel som enligt bolagsordning-
en skall lämnas outdelade inte får betalas ut. 
I paragrafen stryks emellertid den onödiga 
hänvisningen till belopp som enligt bolags-
ordningen skall avsättas till reservfonden. 
Bestämmelserna i 4 § om utbetalning som 
strider mot bolagsordningen gäller också 
skyldigheten att betala tillbaka olagligt utbe-
talda medel.  

6 §. Beslutsfattande. I paragrafens 1 mom. 
föreskrivs liksom i den gällande lagen att bo-
lagsstämman beslutar om utbetalning av me-
del. Beslutet skall fattas med enkel majoritet 
enligt 5 kap. 26 § om inte bolagsordningen 
föreskriver om kvalificerad majoritet. I mo-
mentet hänvisas i fråga om stämmokallelsen 
samt stämmohandlingarna och framläggande 
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och sändande av dem till 5 kap. 18—22 §. I 
5 kap. 21 § 2 mom. föreskrivs om framläg-
gande av bokslutsuppgifter då på bolags-
stämman inte samtidigt fattas beslut om fast-
ställande av bokslutet.  

I momentet föreskrivs i överensstämmelse 
med 12 kap. 4 § 1 mom. i den gällande lagen 
att bolagsstämman får besluta betala ut större 
belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt 
endast om den enligt 7 §, som gäller s.k. mi-
noritetsdividend, eller bolagsordningen är 
skyldig att göra detta.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs som en 
nyhet om möjligheten att bemyndiga styrel-
sen att besluta om utbetalning av fritt eget 
kapital. I bemyndigandet skall nämnas det 
maximibelopp som delas ut. I bemyndigandet 
kan dessutom bestämmas t.ex. vilken post av 
det fria egna kapitalet det gäller. Bemyndi-
gandet kan vara i kraft högst till början av 
följande ordinarie bolagsstämma. Ett bemyn-
digande kan ges t.ex. då bolagets solvens vid 
tidpunkten för bolagsstämman inte tillåter 
vinstutdelning men utvecklingen bedöms gå 
mot det bättre. Bestämmelsen kan ha bety-
delse också i det fall att återbetalningen av en 
investering i fritt eget kapital har förenats 
med vissa villkor. Ett bemyndigande kan an-
vändas också då aktieägarna vill ha flera än 
en vinstutdelning under ett år. I en situation 
där bolagsstämman har givit ett bemyndi-
gande skall de krav som gäller beloppet av 
det fria egna kapitalet enligt 5 §, solvensen 
enligt 2 § samt bokslutet och de ändringar 
som skett efter dess upprättande enligt 3 §, 
granskas utgående från situationen då styrel-
sen fattar utbetalningsbeslutet. Styrelsen kan 
inte med stöd av bemyndigandet betala ut 
vinst som har uppkommit efter bemyndigan-
det, om inte bolagsstämman har fastställt ett 
bokslut som anger sådan vinst.  

Enligt paragrafens 3 mom. skall i utbetal-
ningsbeslutet alltid bestämmas det belopp 
som betalas ut samt huruvida det är fråga om 
vinstutdelning eller om utbetalning från en 
viss fond som hänförs till det fria egna kapi-
talet. Distinktionen är inte helt entydig efter-
som vinst från tidigare räkenskapsperioder 
har kunnat avsättas åtminstone till frivilliga 
fonder. Utgångspunkten är emellertid den att 
det när fonder minskas alltid är fråga om an-
nat än vinstutdelning. Avsikten med distink-

tionen är bl.a. att klarlägga skillnaden mellan 
vinstutdelning och återbetalning av kapital. 
Om det både är fråga om vinstutdelning och 
om minskning av en fond som hänförs till det 
fria egna kapitalet eller flera fonder skall ur-
sprunget för de medel som betalas till aktie-
ägarna framgå av beslutet. Bestämmelsen 
gäller både bolagsstämmans och styrelsens 
utbetalningsbeslut.  

Enligt paragrafens 4 mom. kan eniga aktie-
ägare betala ut fritt eget kapital också på nå-
got annat sätt än enligt 1 § 1 mom. Ett beslut 
som avses i momentet kan avse t.ex. en gåva 
som är så betydande att den inte längre kan 
anses vara skälig i den bemärkelse som avses 
i 8 §. Eniga aktieägare kan också t.ex. besluta 
betala ut eget kapital i något annat förhållan-
de än aktieägandet och bolagsordningen 
skulle förutsätta.  

7 §. Minoritetens rätt att kräva vinstsutdel-
ning. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om 
minoritetens rätt att kräva att minst hälften av 
räkenskapsperiodens vinst delas ut. Från 
vinsten dras av belopp som enligt bolagsord-
ningen inte får delas ut. Vinstutdelningen får 
inte överstiga åtta procent av bolagets eget 
kapital. Vinst får inte delas ut i strid med vad 
som föreskrivs i detta kapitel. Bolaget skall 
sålunda ha utdelningsbara tillgångar och ut-
delningen får inte äventyra bolagets solvens 
på det sätt som avses i 2 §. Minoritetsutdel-
ning kan inte heller krävas om borgenärernas 
samtycke förutsätts för utdelning enligt detta 
kapitel. Detta är fallet då aktiekapitalet i så-
dana situationer som avses i 14 kap. 2 § 2 
mom. har minskats för att täcka en förlust. 
Momentets bestämmelser motsvarar huvud-
sakligen gällande 12 kap. 4 § 2 mom.  

Minoritetsutdelningen beräknas på räken-
skapsperiodens vinst. Beloppet av det övriga 
fria egna kapitalet har i detta sammanhang 
betydelse endast för bedömningen av möjlig-
heten att betala ut eget kapital enligt 3 och 
5 §.  

I lagen ingår ingen särskild begränsning för 
koncernbokslut när det är fråga om en kon-
cerns moderbolag, eftersom det också i öv-
rigt föreslås att den på koncernbalansen base-
rade utbetalningsgränsen slopas. Hänvisning-
arna till fonder har slopats som obehövliga. 
Detta har i praktiken ingen betydelse för hur 
en minoritetsutdelning räknas ut.  
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I momentet har för tydlighetens skull tagits 
in ett omnämnande om att under räkenskaps-
perioden uppkommen vinst som delas ut un-
der eller efter räkenskapsperioden minskar 
det belopp som delas ut på yrkande av mino-
ritetsaktieägarna.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan i bolagsord-
ningen föreskrivas annorlunda om minori-
tetsutdelning. Detta kan innebära både en 
förbättring och en begränsning av minorite-
tens rättigheter. En förutsättning för att mino-
ritetens rättigheter skall kunna försvagas eller 
slopas helt är emellertid att samtliga aktie-
ägare ger sitt samtycke. Ett behov att begrän-
sa rätten till minoritetsutdelning samman-
hänger i allmänhet med bolag som är stadda i 
utveckling och där aktieägarna vill använda 
bolagets vinst för utvecklingen. I praktiken 
har det varit vanligt att i delägaravtalet ta in 
en bestämmelse om att minoritetsutdelning 
inte skall krävas. På grund av enighetsvillko-
ret är det i praktiken möjligt att begränsa mi-
noritetsutdelning endast i bolag med ett smalt 
ägarunderlag.  

 
Övriga bestämmelser om utbetalning av me-
del 

8 §. Gåvor. Denna paragraf föreslås få 
samma innehåll som den gällande lagens 
12 kap. 6 §. Bestämmelsen gäller endast s.k. 
egentliga gåvor. Utanför bestämmelsens till-
lämpningsområde faller sådana prestationer 
som är formellt vederlagsfria men samman-
hänger med bolagets sedvanliga verksamhet 
och samhällsrelationer och därigenom har 
betydelse för främjandet av bolagets affärs-
verksamhet. Om det i samhället är allmänt 
accepterat att ett bolag uppvaktar anställda 
eller ledande personer i ett bolag inom sam-
ma bransch med sedvanliga gåvor på bemär-
kelsedagar, kan dessa gåvor betraktas som en 
del av bolagets affärsverksamhet vilket inne-
bär att de inte hör till tillämpningsområdet 
för denna bestämmelse. 

Det kan emellertid vara synnerligen pro-
blematiskt att dra en gräns mellan gåvor som 
är förenliga respektive oförenliga med bola-
gets affärsverksamhet. Med tanke på bolagets 
renommé och sålunda även dess affärsverk-
samhet kan det vara motiverat att göra dona-
tioner till ändamål som inte förefaller ha någ-

ra beröringspunkter med bolagets affärsverk-
samhet över huvud taget, t.ex. till förmån för 
vetenskap, konst, naturskydd eller rikets för-
svar.  

I bestämmelsen hänvisas till att gåvan skall 
vara skälig med hänsyn till bolagets ställ-
ning. Vid bedömningen av gåvans skälighet 
skall fästas avseende vid bolagets finansiella 
situation. Gåvan skall stå i proportion till det 
fria egna kapitalet.  

9 §. Annat än vinstsyfte. I denna paragraf 
föreslås en bestämmelse som i sak motsvarar 
gällande 12 kap. 1 § 2 mom. Bestämmelsen 
ansluter sig till föreslagna 1 kap. 5 §. I det 
sammanhanget redogörs närmare för om bo-
laget eventuellt har något annat syfte än att 
bereda vinst åt aktieägarna.  

Den föreslagna bestämmelsen är mera hel-
täckande utformad än den gällande. Om bo-
laget helt eller delvis har något annat syfte än 
att bereda aktieägarna vinst skall i bolags-
ordningen dels ta in en bestämmelse om in-
nebörden av detta syfte och dels bestämmel-
ser om användningen av eget kapital i sådana 
betalningssituationer som avses i 1 § 1 mom. 
I den gällande lagen förutsätts att i bolags-
ordningen endast tas in en bestämmelse om 
vinstanvändning och delning av nettoegen-
domen i det fall att bolaget upplöses. Enligt 
en snäv tolkning av den gällande lagens or-
dalydelse är det inte över huvud taget nöd-
vändigt att föreskriva om det egentliga syftet 
utom att det är något annat än att bereda 
vinst.  

10 §. Finansiering av förvärv av egna akti-
er. I denna paragraf föreslås en i huvudsak 
mot gällande 12 kap. 7 § 3 mom. svarande 
bestämmelse som förbjuder finansiering av 
förvärv av egna aktier. Bestämmelsen för-
bjuder penninglån, utbetalning av medel och 
ställande av säkerhet för att utomstående 
skall kunna förvärva aktier i bolaget. Detta 
gäller både finansiering av aktier som redan 
emitteras och finansiering av nya aktier som 
bolaget emitterar. Bestämmelsen är i fråga 
om publika aktiebolag baserad på artikel 23 i 
kapitaldirektivet.  

Den föreslagna bestämmelsens tillämp-
ningsområde är snävare än den gällande la-
gens. Med undantag av moderbolaget omfat-
tar den föreslagna bestämmelsen inte längre 
finansiering av förvärv av aktier i andra bo-
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lag som hör till samma koncern. Det är emel-
lertid möjligt att sådan finansiering inte mot-
svarar syftet med bolagets verksamhet eller 
att den strider mot likställighetsprincipen.  

Bestämmelsen gäller framtida förvärv av 
aktier i bolaget eller dess moderbolag. Ut-
gångspunkten är den att bestämmelsen inte 
gäller tidigare gjorda förvärv. T.ex. i sam-
band med s.k. management buy out -arrange-
mang kan det bolag som förvärvar aktier så-
lunda fusionera det förvärvade bolaget med 
sig. Det är då i allmänhet inte fråga om ett 
förfarande som strider mot denna bestäm-
melse. I arrangemang av detta slag skyddas 
de deltagande bolagens borgenärers ställning 
i första hand genom borgenärsskyddsförfa-
randet i samband med fusionen. I detta sam-
manhang är det emellertid, liksom vid övriga 
bolagsarrangemang, skäl att fästa avseende 
vid arrangemangets verkliga natur och inte 
enbart den formella sidan av arrangemanget.  

I 2 mom. föreskrivs att förbudet mot för-
värv av egna aktier inte gäller åtgärder vilka 
genomförs inom ramen för utdelningsbara 
medel och vilkas syfte är att förvärva aktier 
till personer som är anställda i bolaget eller i 
närstående bolag. Begreppet närstående defi-
nieras i lagförslagets 8 kap. 6 § 2 mom. Un-
dantaget innebär att bolaget t.ex. kan låna ut 
medel till sina anställda för att dessa skall 
kunna förvärva aktier i bolaget. Om förvärvet 
innebär teckning av nya aktier skall arrange-
manget klart framgå av bokslutet eftersom 
detta annars inte nödvändigtvis ger en kor-
rekt bild av bolagets förmögenhetsställning. 
De allmänna principer som avses i 1 kap. till-
lämpas också på åtgärder som avses i detta 
moment.  

Paragrafens 2 mom. gäller också i perso-
nalfondslagens (814/1989) 23 § nämnda kre-
diter som beviljas en personalfond för att 
denna skall köpa eller teckna aktier i bolaget. 
Av bokslutet skall tydligt framgå ett sådant 
arrangemang som i synnerhet när det är fråga 
om nya aktier kan ge en skev bild av bolagets 
ställning. Bestämmelsen ersätter till dessa de-
lar 12 kap. 7 § 5 mom. i den gällande lagen.  

Ett förfarande som strider mot paragrafen 
leder i allmänhet inte till sådana påföljder för 
olaglig utdelning som avses i 4 § eller i 
25 kap. 1 §, eftersom det inte i egentlig me-
ning är fråga om utbetalning av medel. Be-

stämmelsen nämns inte heller i 1 § 1 mom. 
Om det faktiska syftet med ett förfarande 
som strider mot bestämmelsen emellertid är 
att betala ut medel, måste situationen omprö-
vas.  

 
14 kap. Minskning av aktiekapitalet 

De föreslagna bestämmelserna om minsk-
ning av aktiekapitalet motsvarar i princip 
6 kap. i den gällande lagen. Den viktigaste 
skillnaden jämfört med den gällande lagen är 
att aktierna inte har något nominellt belopp, 
vilket innebär att aktiekapitalet inte är sam-
mankopplat med aktierna. I kapitlet finns så-
lunda inga bestämmelser om minskning av 
aktiernas nominella belopp eller minskning 
av antalet aktier i samband med att aktiekapi-
talet minskas. Sådana bestämmelser i den 
gällande lagen är t.ex. 6 kap. 1 § 2 och 
3 mom. Det är inte heller nödvändigt att i la-
gen ta in gällande 6 kap. 2 och 3 § med in-
vecklade bestämmelser om beslutsprocedu-
ren, eftersom den föreslagna minskningen av 
aktiekapitalet inte direkt påverkar aktierättig-
heterna. Mot gällande 6 kap. 9 och 10 § sva-
rande bestämmelser samt bestämmelser om 
inlösen av aktier ingår i lagförslagets 15 kap.  

Enligt lagförslagets 3 kap. 5 § är det möj-
ligt att hålla kvar aktiernas nominella belopp, 
vilket merparten av de verksamma bolagen 
också kommer att göra i det första skedet. I 
dessa bolag ändras aktiernas nominella be-
lopp genom ändring av bolagsordningens be-
stämmelse om saken. Eftersom aktiekapitalet 
inte heller i dessa bolag längre behöver vara 
liktydigt med summan av de nominella be-
loppen är det inte nödvändigt att i samband 
med minskningen av det nominella beloppet 
föreskriva om minskning av aktiekapitalet. 
Bolaget kan när det så önskar i samband med 
en minskning av de nominella beloppen 
minska aktiekapitalet t.ex. så att detta mot-
svarar summan av aktiernas nominella be-
lopp. I lagförslagets 3 kap. 5 § förutsätts i 
varje fall att aktiekapitalet utgör minst sum-
man av de nominella beloppen. Av detta föl-
jer att en höjning av aktiernas nominella be-
lopp kan förutsätta en ökning av aktiekapita-
let.  

Enligt införandelagen kan bolaget efter att 
lagen trätt i kraft fortfarande ha en överkurs-
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fond och en reservfond. I praktiken kommer 
det att bli allmänt med sådana fonder. I infö-
randelagen föreskrivs om minskning av dessa 
fonder. Bestämmelserna motsvarar detta ka-
pitels bestämmelser om minskning av aktie-
kapitalet.  

Borgenärernas rätt att motsätta sig en 
minskning av aktiekapitalet är fortfarande en 
central del av bestämmelserna om minskning 
av aktiekapitalet. Vissa detaljer i borgenärs-
skyddsförfarandet, t.ex. kallelsetiderna och 
tidsfristerna, ändras en aning. Avsikten är att 
bestämmelserna skall motsvara det förfaran-
de som avses i lagen om offentlig stämning 
(729/2003). Dessutom görs förfarandet så-
tillvida lättare från bolagets synpunkt att det 
vid tvister om skulder och dessas belopp eller 
om betryggande säkerheter räcker med ett 
avgörande i första instans. Avgörandet förut-
sätts inte längre ha vunnit laga kraft. Enligt 
förslaget gäller borgenärernas rätt att motsät-
ta sig en minskning av aktiekapitalet endast 
fordringar som existerade vid tidpunkten för 
kallelsen till borgenärerna.  

Enligt förslaget kan det föreskrivas i bo-
lagsordningen att borgenärerna i enlighet 
med det borgenärsskyddsförfarande som av-
ses i detta kapitel har rätt att motsätta sig en 
sådan ändring av bolagsordningen som avses 
i bestämmelsen eller en avvikelse från be-
stämmelsens innehåll. Bestämmelsen innebär 
sålunda att användningsområdet för borge-
närsskyddsförfarandet utvidgas genom en be-
stämmelse i bolagsordningen. Genom be-
stämmelsen är det möjligt att trygga att såda-
na bestämmelser kvarstår i bolagsordningen 
som är viktiga från borgenärernas synpunkt.  

I de föreslagna kapitlen om fusion, delning 
och ändring av företagsformen ingår själv-
ständiga bestämmelser som emellertid till sitt 
innehåll stämmer överens med detta kapitels 
bestämmelser om borgenärsskyddet.  

Bestämmelserna förnyas också i tekniskt 
hänseende genom en ny paragrafindelning 
och genom kortare paragraftexter. I fråga om 
borgenärsskyddsförfarandet hänvisas i lagen 
inte längre till registermyndighetens tillstånd, 
eftersom det är fråga om att utverka borgenä-
rernas tillstånd.  

1 §. Beslutsfattande. I paragrafens 1 mom. 
föreslås en bestämmelse enligt vilken bolags-
stämman beslutar om minskning av aktieka-

pitalet. Detta gäller samtliga situationer där 
aktiekapitalet minskas, dvs. utbetalning till 
aktieägarna, avsättning till en fond som hän-
förs till det fria egna kapitalet samt använd-
ning av aktiekapital för att täcka förlust. Det 
enda undantaget utgörs av den situationen att 
i bolagsordningen har tagits in ett sådant in-
lösenvillkor som avses i 15 kap. 10 §, vilket 
innebär att beslutet i de flesta fallen kan fat-
tas av styrelsen. I paragrafens 3 mom. hänvi-
sas också till denna specialbestämmelse.  

Eftersom något annat inte föreskrivs i pa-
ragrafen skall beslutet fattas med sådan enkel 
majoritet som avses i 5 kap. 26 §. Om det i 
bolagsordningen finns en bestämmelse om 
minimiaktiekapital skall denna ändras med 
sådan majoritet som förutsätts för ändring av 
bolagsordningen, i det fall att minskningen 
skulle leda till att minimiaktiekapitalet un-
derskrids.  

I momentet definieras förlusttäckning som 
omedelbar täckning av förlust som inte kan 
täckas med fritt eget kapital. Uttrycket mot-
svarar till denna del 6 kap. 1 § 1 mom. 
1 punkten i den gällande lagen. Omedelbar 
täckning av förlust innebär eliminering av en 
i balansräkningen ingående förlust. För täck-
ningen används i första hand fritt eget kapital 
och därefter så mycket aktiekapital att förlus-
ten helt eller delvis elimineras. Förfarandet 
minskar å ena sidan bolagets förlust och å 
andra sidan eventuellt fritt eget kapital samt 
aktiekapitalet. För förlusttäckning kan enligt 
förslaget användas också en i enlighet med 
den gällande lagen avsatt överkurs eller re-
servfond, som i införandelagen jämställs med 
aktiekapital.  

I momentet föreskrivs för klarhetens skull 
också att aktiekapitalet inte kan minskas så 
att det underskrider minimiaktiekapitalet en-
ligt 1 kap. 3 § 1 mom. Om ett publikt aktie-
bolags aktiekapital underskrider 80 000 euro 
måste bolaget samtidigt fatta beslut om att bli 
ett privat aktiebolag. Bolaget måste också 
ändra sin bolagsordning så att den motsvarar 
det minskade aktiekapitalet, om det i bolags-
ordningen finns bestämmelser om detta.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall av ett be-
slut om minskning av aktiekapitalet framgå 
det belopp varmed aktiekapitalet minskas, 
samt ett i 1 mom. nämnt syfte för vilket 
minskningsbeloppet skall användas. I beslu-



 RP 109/2005 rd 
  

 

134

tet kan också anges minskningens maximibe-
lopp, vilket kan vara nödvändigt t.ex. om bo-
laget använder aktiekapital för att förvärva 
egna aktier eller om det betalar ut aktiekapi-
tal till aktieägarna. I det sist nämnda fallet 
kan det vara naturligt att bestämma återbetal-
ningen som ett aktierelaterat belopp. Det är i 
så fall inte alltid möjligt att ange ett exakt be-
lopp, eftersom det när beslutet fattas inte är 
känt vilket antalet aktier är t.ex. på grund av 
optionsrätter vid den tidpunkt då återbetal-
ningen verkställs. Bolaget skall i en sådan si-
tuation särskilt uppge det slutliga minsk-
ningsbeloppet.  

I momentet konstateras för tydlighetens 
skull att det föreskrivs i 5 kap. 18—22 § om 
stämmokallelse och stämmohandlingar samt 
om framläggande och sändande av dessa. I 
lagförslagets 5 kap. 21 § 2 mom. förutsätts 
att särskild ekonomisk information skall läg-
gas fram då ett beslut om minskning av ak-
tiekapitalet fattas på en stämma som inte be-
handlar bokslutet.  

I paragrafens 3 mom. har för tydlighetens 
skull tagits in en hänvisning till 15 kap. om 
förvärv och inlösen av bolagets egna aktier, 
som kan genomföras också genom minsk-
ning av aktiekapitalet. För dessa situationer 
föreskrivs i lagen om ett särskilt beslutsförfa-
rande som det uttryckligen hänvisas till i pa-
ragrafen. Borgenärsskyddsbestämmelserna 
skall emellertid tillämpas också när det gäller 
beslut som avses i 15 kap., i det fall att aktie-
kapitalet minskas. I samma kapitels 10 § fö-
reskrivs om ett förfarande som motsvarar 
gällande 6 kap. 9 § och som innebär att bola-
get löser in och enligt förslaget också förvär-
var egna aktier i enlighet med en bestämmel-
se i bolagsordningen. I en sådan situation kan 
också styrelsen fatta beslut om minskning av 
aktiekapitalet.  

I momentet föreskrivs för tydlighetens 
skull också att det föreskrivs särskilt om be-
slutsfattandet och borgenärsskyddet i sam-
band med fusion, delning, ändring av före-
tagsformen och upplösning av bolaget. I des-
sa situationer tillämpas sålunda inte bestäm-
melserna i detta kapitel, utan de borgenärs-
skyddsbestämmelser i respektive kapitel som 
motsvarar detta kapitel.  

Den i gällande 6 kap. 2 § 1 mom. ingående 
bestämmelsen om att aktiekapitalet inte får 

nedsättas förrän bolaget har registrerats före-
slås bli intagen i den allmänna bestämmelsen 
om utbetalning av medel, dvs. i 13 kap. 1 §.  

2 §. Borgenärsskyddsförfarande. I denna 
paragrafs 1 mom. föreskrivs huvudsakligen i 
överensstämmelse med gällande 6 kap. 4 § 
3 mom. och 5 § 1 mom. om borgenärernas 
rätt att motsätta sig en minskning av aktieka-
pitalet. I 3—5 § föreskrivs närmare om bor-
genärsskyddsförfarandet.  

Borgenärsskyddsförfarandet tillämpas fort-
farande inte på en situation där aktiekapitalet 
minskas i syfte att täcka en förlust eller där 
aktiekapitalet i samband med en minskning 
ökas på så sätt att aktiekapitalet uppgår till 
minst samma belopp som tidigare. Av infö-
randelagen följer dessutom kravet att det 
bundna egna kapitlet skall uppgå till minst 
samma belopp som tidigare, eftersom vid till-
lämpningen av bestämmelsen inte beaktas 
ökning av aktiekapitalet med användning av 
sådana överkurs- eller reservfonder som av-
ses i den gamla lagen, dvs. med användning 
av bundet eget kapital. 

Bestämmelsen tar inte ställning till frågan 
om i vilken ordning ökningen och minsk-
ningen skall göras. Förfarandet kan användas 
också vid teckning av en uppkommen förlust. 
Det är i så fall möjligt att undvika den utdel-
ningsbegränsning som avses i 2 mom. En 
omständighet som torde minska användning-
en av förfarandet är att det enligt förslaget är 
möjligt att göra en öppen överföring till det 
fria egna kapitalet, som en avsättning till 
fonden för inbetalt fritt eget kapital.  

Bestämmelsen skiljer sig från den gällande 
lagen på så sätt att rätt att motsätta sig en 
minskning tillkommer endast en borgenär 
vars fordran har uppkommit före en sådan 
kallelse som avses i 4 §. Efter kallelsen för-
modas bolagets avtalsparter känna till 
minskningen. Bolaget kan emellertid t.ex. en-
ligt de allmänna avtalsrättsliga principerna 
eller enligt avtalsvillkoren ha skyldighet att 
informera om en planerad minskning. Be-
stämmelsen innebär att rättsläget blir klarare 
samtidigt som den i praktiken underlättar 
minskningsförfarandet. Det borgenärsbe-
grepp som används i bestämmelsen skall tol-
kas på motsvarande sätt som i lagen om of-
fentlig stämning.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan fritt eget 
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kapital under tre år efter att minskningen re-
gistrerats betalas ut till aktieägarna endast 
med iakttagande av borgenärsskyddsreglerna. 
Begränsningen gäller alla former av utbetal-
ning av fritt eget kapital, dvs. utöver vinstut-
delning och utbetalning från en fond som 
hänförs till det fria egna kapitalet också för-
värv av aktier med fritt eget kapital. Ett un-
dantag utgör den situationen att aktiekapitalet 
efter en förlusttäckning åter har ökats till 
minst den tidigare nivån. Av införandelagen 
följer också till denna del tilläggskravet att  
för en ökning av aktiekapitalet inte får an-
vändas en sådan överkurs- eller reservfond 
som avses i den gamla lagen, dvs. bundet 
eget kapital. I annat fall kunde bundet eget 
kapital användas till förlusttäckning utan de 
begränsningar som gäller för vinstutdelning.  

3 §. Registeranmälan och ansökan om kal-
lelse. Om borgenärerna enligt 2 § 1 mom. har 
rätt att motsätta sig en minskning av aktieka-
pitalet, skall bolaget enligt förslaget inom en 
månad från beslutet anmäla minskningen för 
registrering och samtidigt ansöka om en kal-
lelse på borgenärerna. Minskningsbeslutet 
förfaller om tidsfristen överskrids. Till ansö-
kan och registeranmälan skall fogas minsk-
ningsbeslutet, vilket framgår av handelsregis-
terförordningens (208/1979) 19 §. Bestäm-
melsen motsvarar 6 kap. 5 § 2 mom. i den 
gällande lagen.  

4 §. Kallelse på borgenärerna. Regis-
termyndigheten skall enligt paragrafens 
1 mom. utfärda en kallelse på bolagets samt-
liga borgenärer. I kallelsen skall nämnas bor-
genärernas rätt att motsätta sig minskningen 
genom att skriftligen anmäla detta till regis-
termyndigheten före den i kallelsen utsatta 
dagen. Kallelsen skall publiceras i den offici-
ella tidningen senast tre månader före den ut-
satta dagen. Bestämmelserna motsvarar i 
princip 6 kap. 6 § 1 mom. i den gällande la-
gen. Förfarandet förtydligas emellertid bl.a. i 
det avseendet att med den utsatta dagen avses 
den dag då borgenären senast skall motsätta 
sig minskningen samt i det avseendet att en-
dast en kallelse utfärdas.  

I paragrafens  2 mom. förutsätts att bolaget 
sänder ett skriftligt meddelande om kallelsen 
till de kända borgenärer vilkas fordran har 
uppkommit före utfärdandet av den kallelse 
som avses i 1 mom. Meddelandet skall sän-

das senast en månad före den utsatta dagen. 
En styrelsemedlem eller verkställande direk-
tören skall senast den utsatta dagen tillställa 
registermyndigheten ett intyg över att med-
delandena har sänts ut. Bestämmelsen mot-
svarar huvudsakligen 6 kap. 6 § 2 mom. i den 
gällande lagen.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om regis-
termyndighetens skyldighet att omedelbart 
efter den utsatta dagen underrätta bolaget om 
att en borgenär motsätter sig ansökan. Också 
här avses med den utsatta dagen den dag då 
borgenären senast skall motsätta sig minsk-
ningen, liksom i 1 och 2 mom. Bestämmel-
sen motsvarar i övrigt 6 kap. 6 § 3 mom. i 
den gällande lagen.  

Förfarandet har förenhetligats med det för-
farande som avses i lagen om offentlig stäm-
ning. Enligt statsrådets förordning om kungö-
relseregister (1098/2003) antecknas utfär-
dandet av kallelsen i det kungörelseregister 
som avses i 10 § i lagen om offentlig stäm-
ning.  

5 §. Förutsättningar för registrering. En-
ligt paragrafens 1 mom. skall registermyn-
digheten registrera en minskning av aktieka-
pitalet i två situationer. För det första skall en 
minskning registreras på tjänstens vägnar om 
ingen borgenär senast den utsatta dagen har 
motsatt sig den. För det andra skall en 
minskning registreras på motsvarande sätt 
om en borgenär har motsatt sig den men i en-
lighet med en domstols dom fått betalning el-
ler betryggande säkerhet för sin fordran. Med 
avvikelse från den gällande lagen förutsätts 
inte längre att domen har vunnit laga kraft. 
Förslaget tryggar i tillräcklig utsträckning 
borgenärernas rättigheter men gör det å andra 
sidan möjligt att genomföra minskningsförfa-
randet inom en skälig tid också i sådana fall 
då det föreligger oklarhet om en enskild 
skulds belopp.  

Enligt paragrafens 2 mom. förfaller minsk-
ningsbeslutet en månad efter den utsatta da-
gen om en borgenär har motsatt sig minsk-
ningen. Registermyndigheten skall emellertid 
skjuta upp behandlingen av ärendet om bola-
get inom en månad efter den utsatta dagen 
visar att det har väckt talan för fastställelse 
av att borgenärerna har fått betalning eller 
betryggande säkerhet för sin fordran eller om 
bolaget och borgenärerna tillsammans ber 
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om det.  
Enligt paragrafens 3 mom. är aktiekapitalet 

är minskat då registreringen har gjorts.  
Paragrafens 1 mom. motsvarar i sak gäl-

lande 6 kap. 5 § 3 mom. och 2 mom. motsva-
rar gällande 7 § 1 mom. En bestämmelse som 
motsvarar den föreslagna paragrafens 
3 mom. ingår i gällande 6 kap. 5 § 4 mom.  

6 §. Annan registrering av minskning av 
aktiekapitalet. Denna paragraf gäller sådan 
minskning av aktiekapitalet som borgenärer-
na inte har rätt att motsätta sig. Något borge-
närsskyddsförfarande enligt 2 § 1 mom. för-
utsätts inte då aktiekapitalet minskas i syfte 
att täcka en förlust och inte heller i det fall att 
aktiekapitalet samtidigt ökas med minst 
minskningsbeloppet.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall en sådan 
minskning anmälas för registrering inom en 
månad efter beslutet, vid äventyr att beslutet 
förfaller. Aktiekapitalet är minskat då beslu-
tet har registrerats. Bestämmelsen motsvarar 
6 kap. 8 § 1 mom. i den gällande lagen. En-
ligt paragrafens 2 mom. skall en minskning 
av aktiekapitalet registreras samtidigt som en 
ökning av aktiekapitalet enligt 2 § 1 mom. 
Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 8 § 2 mom. i 
den gällande lagen.  

7 §. Tillämpning av borgenärsskyddsförfa-
randet vid ändring av bolagsordningen. En-
ligt den föreslagna bestämmelsen kan det fö-
reskrivas i bolagsordningen att samtliga bor-
genärers samtycke förutsätts för ändring av 
eller avvikelse från en viss bestämmelse i bo-
lagsordningen. En avvikelse från en bestäm-
melse i bolagsordningen förutsätter enligt de 
allmänna principerna att alla aktieägare är 
eniga om saken.  

Från bolagets synpunkt kan det vara för-
delaktigt att öka borgenärernas förtroende 
t.ex. för att en bestämmelse om tillskottsplikt 
bibehålls i bolagsordningen genom att i den-
na ta in en hänvisning till borgenärsskydds-
förfarandet. Det är inte alltid möjligt att 
åstadkomma detta genom avtalsarrangemang. 
Bestämmelsen gör det möjligt att i praktiken 
avsätta fonder som motsvarar bundet eget 
kapital genom att föreskriva om saken i bo-
lagsordningen.  

Paragrafens hänvisning till 3—5 § innebär 
att dessa lagrums uttryck ”minskning” och 
”minskning av aktiekapitalet” ersätts med 

”ändring av bolagsordningen” eller ”avvikel-
se från bestämmelserna” borgenärerna har 
sålunda rätt att i stället för att motsätta sig en 
minskning motsätta sig en ändring av bo-
lagsordningen eller en avvikelse från den i ett 
enskilt fall.  

En ändring av bolagsordningen kan i en 
sådan situation som avses här inte anmälas 
för registrering utan att en sådan kallelse 
samtidigt söks på borgenärerna som avses i 
3 §. I paragrafen föreskrivs särskilt att vad 
som föreskrivs om en månads tidsfrist i 3 § 
inte skall iakttas. Registermyndigheten utfär-
dar en kallelse på borgenärerna enligt 4 § och 
bolaget tillställer dem skriftliga medde-
landen. Hänvisningen till 5 § leder till att en 
förutsättning för registrering av en ändring av 
bolagsordningen är att borgenärerna inte har 
motsatt sig ändringen av bolagsordningen el-
ler att skulden har betalts eller betryggande 
säkerhet har ställts för den. Ändringen av bo-
lagsordningen träder på det sätt som avses i 
5 § 3 mom. i kraft då den har registrerats. 
Också en avvikelse från bolagsordningen 
skall anmälas för registrering enligt 3 §.   

Bestämmelsen om borgenärsskyddsförfa-
randet gäller såväl den egentliga materiella 
bestämmelsen, i det ovanstående exemplet 
bestämmelsen om tillskottsplikten och dess 
varaktighet, som bestämmelsen om borge-
närsskyddsförfarandet. Bestämmelsen kan 
gälla också en genomgripande ändring av bo-
lagsordningen.  

 
15 kap. Bolagets egna aktier 

Bestämmelserna om förvärv, inlösen och 
mottagande av bolagets egna aktier som pant 
föreslås bli intagna i samma kapitel. I kapitlet 
föreskrivs också om teckning av egna aktier 
och aktier i moderbolaget samt om ogiltig-
förklaring av egna aktier. I den allmänna mo-
tiveringen redogörs för bestämmelsernas för-
hållande till kapitaldirektivet.  

Begreppen förvärv och inlösen har omdefi-
nieras i förslaget. I den gällande lagen kan 
inlösen avse både obligatoriskt och frivilligt 
förvärv av egna aktier till bolaget. För inlö-
sen kan enligt den gällande lagen användas 
bundet eller fritt eget kapital. Ett förvärv 
måste alltid vara baserat på ett erbjudande. 
Med förvärv avses i allmänhet endast förvärv 
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mot utdelningsbara medel, men i sådana situ-
ationer som avses i den gällande lagens 
7 kap. 1 § 2 mom. kan ett förvärv i princip 
ske också med bundet eget kapital. För att 
förtydliga begreppen föreslås att förvärv 
skall vara baserade på frivillighet, dvs. i typ-
fallet att bolaget erbjuder sig att köpa egna 
aktier, medan inlösen avser tvångsbaserat 
övertagande av aktier till bolaget. Det borge-
närsskyddsförfarande som avses i lagförsla-
gets 14 kap. skall tillämpas beroende på om 
sammanhanget är sådant att aktiekapitalet 
minskar. Enligt införandelagen skall på 
minskning av överkurs- och reservfonden 
tillämpas vad som föreskrivs om minskning 
av aktiekapitalet.  

Förslaget innebär att beslutsförfarandet un-
derlättas och att bestämmelserna också i öv-
rigt förenklas. Enligt förslaget tillåts bl.a. rik-
tat förvärv av egna aktier samt mottagande 
av egna aktier som pant. I fråga om besluts-
fattandet motsvarar ett riktat förvärv en rik-
tad emission.  

I kapitlet föreslås att det i fråga om publika 
aktiebolag föreskrivs om sammanläggning av 
aktier som genomförs på så sätt att aktierna 
löses in. Genom det förfarande som avses i 
bestämmelserna förhindras uppkomsten av 
bråkdelar av aktier.  

Avsikten är att aktieägarna inte i större ut-
sträckning skall bli ojämlikt bemötta då be-
stämmelserna om beslutsfattandet ändras i en 
flexiblare riktning. Med tanke på detta be-
handlas i motiveringen sådana situationer där 
risken för kränkning av aktieägarnas rättighe-
ter och därmed behovet att tillämpa likstäl-
lighetsklausulen i 1 kap. 7 § är större än nor-
malt.  

I lagen föreslås inga bestämmelser som 
förbjuder ett dotterbolag att förvärva aktier i 
moderbolaget. Den gällande lagens bestäm-
melse om detta har kringgåtts med hjälp av 
utländska dotterbolag. Förvärv av aktier i 
moderbolaget kan emellertid i allmänhet inte 
ha ett sådant samband med dotterbolags af-
färsverksamhet att förvärvet är förenligt med 
dotterbolagets intressen. Moderbolaget kan 
inte heller kringgå likställighetsprincipen el-
ler andra bestämmelser i lagen genom att an-
vända t.ex. en dottersammanslutning som 
mellanhand. Artikel 24 a i kapitaldirektivet 
anses i i detta sammanhang avse att en dot-

tersammanslutnings innehav av aktier i mo-
derbolaget skall beaktas när moderbolagets 
innehav av egna aktier räknas.  

I kapitlet föreskrivs inte om förvärv av op-
tionsrätter och konvertibla skuldebrev som 
bolaget emitterat. Detta är emellertid möjligt 
enligt de principer som behandlas i samband 
med lagförslagets 13 kap. 1 § 3 mom.  

I kapitlet ingår inte heller någon mot den 
andra meningen i 7 kap. 5 § i den gällande 
lagen svarande bestämmelse enligt vilken ett 
bolag som är föremål för offentlig handel 
skall offentliggöra sitt förvärvsbeslut innan 
det börjar förvärva egna aktier. Detta blir be-
roende av markandens självreglering enligt 
värdepappersmarknadslagen. I kapitlet ingår 
inte heller i övrigt några särskilda bestäm-
melser om förvärv av egna aktier vid offent-
lig handel, eftersom detta kan ske genom rik-
tade förvärv. Riktade förvärv som sker ge-
nom anonym handel på värdepappersmark-
nadslagen och som innebär att alla aktieägare 
har möjlighet att sälja aktier, är i allmänhet 
ett med tanke på likställighetsprincipen god-
tagbart sätt att förvärva egna aktier.  

 
Allmänna bestämmelser 

1 §. Förvärv, inlösen och mottagande som 
pant. I denna paragraf definieras begreppen 
förvärv och inlösen. Med avvikelse från den 
gällande lagen har begreppen förvärv och in-
lösen inte något samband t.ex. med om ve-
derlaget betalas med aktiekapital eller med 
fritt eget kapital. Om aktiekapitalet minskar 
till följd av förvärv eller inlösen skall iakttas 
vad som i 14 kap. föreskrivs om borgenärs-
skyddsförfarandet. För tydlighetens skull fö-
reslås en särskild bestämmelse om saken i 
2 mom.  

Med förvärv avses enligt 1 mom. 1 punkten 
situationer där aktieägarna frivilligt avyttrar 
aktier. I den typiska förvärvssituationen er-
bjuder sig bolaget att köpa egna aktier. Det 
kan också vara fråga om ett sådant offentligt 
köperbjudande som avses i värdepappers-
marknadslagen. Förvärvsbegreppet innefattar 
också vissa andra sätt att förvärva egna aktier 
till bolaget, t.ex. genom byte och derivatav-
tal. I 2 § ingår en specialbestämmelse om ve-
derlagsfria förvärv och andra sätt att förvärva 
aktier till bolaget.  
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Med inlösen avses enligt momentets 
2 punkt att bolaget beslutar att aktieägare 
skall överlåta aktier till bolaget. Inlösen kan 
ske antingen mot vederlag eller vederlags-
fritt. Enligt 6 § 2 mom. krävs samtliga aktie-
ägare samtycke för en riktad inlösen. Ett un-
dantag utgör inlösen som baseras på en i 10 § 
avsedd inlösenbestämmelse i bolagsordning-
en. Ett annat, visserligen mera begränsat un-
dantag, utgörs av sådan sammanläggning av 
aktier som sker genom inlösen. I andra be-
stämmelser i lagen föreskrivs dessutom om 
situationer där inlösen gäller endast vissa 
personers aktier. I 3 § hänvisas till dessa si-
tuationer. 

I momentets 3 punkt föreskrivs att bolaget 
får ta emot egna aktier som pant så som före-
skrivs i detta kapitel. Bestämmelsen innebär 
en ändring jämfört med den gällande lagen. 
Mottagande av egna aktier som pant anses i 
förslaget vara fördelaktigare för bolaget och 
dess borgenärer än att bolaget inte har någon 
pant. En egen aktie har emellertid inte alltid 
något större säkerhetsvärde från bolagets 
synpunkt. I fråga om egna aktier som tagits 
emot som pant skall lämnas de uppgifter som 
avses i 8 kap. Bolaget kan inte använda de 
röster som sådana aktier medför.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs för tydlig-
hetens skull att om förvärv eller inlösen av 
egna aktier genomförs genom minskning av 
bolagets aktiekapital skall dessutom iakttas 
vad som föreskrivs i 14 kap. Förvärvet kan 
genomföras slutgiltigt först då borgenärerna 
har givit sitt samtycke och kapitalet har 
minskats. Om förvärvet leder till att bolagets 
fria egna kapital blir negativt och om borge-
närsskyddsförfarandet inte har iakttagits, är 
det frågas om en olaglig utbetalning av me-
del.  

2 §. Begränsning av tillämpningsområdet. I 
denna paragraf föreslås bestämmelser om så-
dana situationer där det som i detta kapitel 
föreskrivs om förvärv, inlösen och mottagan-
de av egna aktier som pant inte skall tilläm-
pas. Kapitlets bestämmelser om avyttring och 
ogiltigförklaring av aktier samt bestämmel-
serna i 9 kap. om överlåtelse av aktier skall 
iakttas också då aktierna har tillfallit bolaget 
i enlighet med denna paragraf.  

I paragrafens 1 punkt föreskrivs om den si-
tuationen att bolaget får egna aktier i sam-

band med en fusion eller delning eller någon 
annan överlåtelse. Bestämmelsen motsvarar 
7 kap. 1 § 2 mom. i den gällande lagen. Be-
stämmelserna i detta kapitel kan inte kring-
gås genom att förvärv, inlösen eller motta-
gande av aktier som pant ges formen av en 
överlåtelse av en rörelse.  

I paragrafens 2 punkt föreskrivs på samma 
sätt som i den gällande lagens 7 kap. 1 § 
2 mom. om den situationen att bolaget köper 
en för bolagets fordran utmätt egen aktie på 
auktion. I den gällande lagen förutsätts att de 
aktier som förvärvas är till fullo betalda. Ak-
tieägares rättigheter uppkommer emellertid 
tidigast genom registrering. Eftersom aktien 
skall vara till fullo betald när registeranmälan 
görs blir detta krav överflödigt.  

Enligt paragrafens 3 punkt skall detta kapi-
tels bestämmelser om förvärv och inlösen 
inte tillämpas heller i det fall att bolaget ve-
derlagsfritt får egna aktier. Aktier som har 
tillfallit bolaget vid en gratisemission som 
avses i lagförslagets 9 kap. 20 § är sådana ak-
tier som avses i denna punkt. Eventuella pro-
blem från aktieägarnas och borgenärernas 
synpunkt förekommer närmast i situationer 
där bolagets tillgångar minskar till följd av 
förvärv eller inlösen.  

3 §. Andra inlösensituationer. I paragrafens 
1 mom. konstateras för tydlighetens skull att 
vad som i detta kapitel föreskrivs om inlösen 
inte tillämpas på inlösen av sådana aktieäga-
res aktier som har motsatt sig fusion och del-
ning.  

Bestämmelserna tillämpas inte heller på 
sådan inlösen av minoritetsaktier som avses i 
lagförslagets 18 kap. eller i sådana genom 
missbruk av inflytande uppkomna inlösensi-
tuationer som avses i lagförslagets 23 kap., 
eftersom inlösaren i dessa fall är någon an-
nan än bolaget.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om inlö-
sensituationer som baserar sig på bolagsord-
ningen. I 3 kap. 7 § föreskrivs om den inlö-
senrätt som bolaget och andra personer har i 
samband med att en aktie byter ägare. I detta 
kapitels 10 § föreskrivs om bolagets på bo-
lagsordningen baserade rätt eller skyldighet 
att förvärva eller lösa in egna aktier också i 
sådana fall där förvärvet eller inlösen inte har 
samband med något ägarbyte.  

Specialbestämmelserna om inlösen tilläm-
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pas i stället för bestämmelserna i detta kapi-
tel endast till den del som i dem föreskrivs 
om inlösen. Av inlösenförfarandets natur kan 
emellertid följa t.ex. att de inlösta aktierna 
blir ogiltiga, såsom vid inlösen av aktier som 
tillhör aktieägarna i det överlåtande bolaget 
vid en fusion. Om bolaget å andra sidan upp-
träder som inlösare i en situation där en aktie 
byter ägare skall iakttas vad som bl.a. i detta 
kapitel föreskrivs om innehav, ogiltigförklar-
ing och vidareöverlåtelse av aktier.  

4 §. Bolagets rätt att behålla, ogiltigförkla-
ra och avyttra aktier. I paragrafens 1 mom. 
föreslås närmast i syfte att göra lagen över-
skådligare en uppräkning av de alternativ 
som bolaget har till sitt förfogande efter att 
ha blivit ägare till egna aktier. Bolaget kan 
behålla, på nytt sätta i omlopp eller ogiltig-
förklara såväl inlösta som förvärvade aktier. 
De föreslagna bestämmelserna skiljer sig 
från den gällande lagens 7 kap. 8 § 2 mom. i 
det avseendet att privata bolag får en möjlig-
het att behålla egna aktier utan skyldighet att 
avyttra dem inom en viss tid.  

I paragrafens 2 mom. nämns för tydlighe-
tens skull att i 12 § föreskrivs om ogiltigför-
klaring och i 9 kap. om avyttring. Enligt 
9 kap. jämställs avyttring av förvärvade egna 
aktier i regel med emission av nya aktier. 
Dessutom hänvisas i 2 mom. till vad som i 
12 § 2 och 3 mom. föreskrivs om lagstridigt 
förvärvade aktier.  

 
Förvärv och inlösen av egna aktier 

5 §. Allmänna bestämmelser om beslutsfat-
tandet. I denna paragraf föreskrivs om be-
slutsfattandet vid förvärv och inlösen av egna 
aktier. I 6 § föreskrivs om beslutsfattandet 
vid riktat förvärv.  

Enligt paragrafens 1 mom. fattar bolags-
stämman i ett privat bolag beslut om förvärv 
och inlösen av egna aktier med enkel majori-
tet, i enlighet med 5 kap. 26 §. I ett publikt 
aktiebolag skall sådana beslut fattas med 
kvalificerad majoritet på det sätt som före-
skrivs i 5 kap. 27 §. Av denna paragrafs 
3 mom. följer att beslutet i ett publikt aktie-
bolag skall fattas genom omröstning enligt 
aktieslag.  

Om det finns olika aktieslag i bolaget skall 
aktier förvärvas i förhållande till aktieslagen 

och dessutom så att bolaget erbjuder sig att 
förvärva aktier av varje slag i samma förhål-
lande som aktieägarna från förr har aktier av 
respektive slag. I annat fall anses det vara 
fråga om riktat förvärv. Det har inte ansetts 
nödvändigt att i detta sammanhang ta in en 
mot lagförslagets 9 kap. 3 § 2 mom. svarande 
uttrycklig bestämmelse som baseras på ett 
förändrat rättsläge.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan bolagets 
styrelse bemyndigas att förvärva egna aktier. 
Styrelsen kan bemyndigas att lösa in egna 
aktier endast i syfte att genomföra ett sådant 
inlösenvillkor som avses i 10 §.  

I bemyndigandet skall nämnas maximianta-
let aktier av olika slag som förvärvet avser, 
bemyndigandets giltighetstid samt vederla-
gets minimi- och maximibelopp. Bemyndi-
gandet kan i övrigt överlämna beslutanderät-
ten till styrelsen, men styrelsen kan också ges 
bindande anvisningar om olika omständighe-
ter i samband med förvärvet. Bemyndigandet 
kan vara i kraft högst 18 månader. Eftersom 
styrelsen inte kan besluta om minskning av 
aktiekapitalet kan bemyndigandet gälla en-
dast förvärv med fritt eget kapital. Momen-
tets bestämmelser motsvarar artikel 19.1 a i 
kapitaldirektivet.  

I paragrafens 3 mom. har för tydlighetens 
skull tagits in en hänvisning till 5 kap. 18—
22 § i fråga om stämmokallelse och stämmo-
handlingar samt om framläggande och sän-
dande av dessa. I momentet finns dessutom 
en specialbestämmelse enligt vilken i ett pub-
likt aktiebolags stämmokallelse skall nämnas 
inlösens syfte och sättet för minskning av ak-
tiekapitalet då styrelsen föreslår en inlösen 
som leder till minskning av aktiekapitalet. 
Bestämmelsen är baserad på artikel 30.2 i 
kapitaldirektivet. I direktivet anges inte när-
mare vilka syften för inlösen som är godtag-
bara. Detta blir beroende av bolagets pröv-
ning.  

6 §. Riktat förvärv och riktad inlösen. I 
denna paragraf föreskrivs om riktade förvärv 
och inlösen av egna aktier, varmed avses för-
värv och inlösen i något annat förhållande än 
aktieägarnas innehav. Ovan i motiveringen 
till 5 § 1 mom. behandlas den situationen att 
bolaget har aktier av olika slag.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om riktat 
förvärv av egna aktier. Ett beslut om riktat 
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förvärv kan fattas med sådan kvalificerad 
majoritet som avses i 5 kap. 27 § eller even-
tuellt med någon i bolagsordningen angiven 
högre kvalificerad majoritet. I ett publikt ak-
tiebolag som har flera aktieslag är en förut-
sättning för förvärv av egna aktier enligt 
5 kap. 27 § 3 mom. att två tredjedels majori-
tet uppnås inom varje aktieslag som är repre-
senterat vid stämman. Samma majoritetskrav 
tillämpas då styrelsen på det sätt som avses i 
5 § 2 mom. bemyndigas att besluta om ett 
förvärv och då bemyndigandet inte förbjuder 
riktande av förvärvet.  

För att ett förvärv skall få riktas måste det 
från bolagets synpunkt finnas vägande eko-
nomiska skäl. Samma krav ställs i 9 kap. 4 § 
när det gäller riktade emissioner. Också här 
är syftet med kravet i första hand att under-
stryka den likställighetsprincip som avses i 
1 kap. 7 §. Eftersom riktade förvärv är för-
enade med risk för ojämlikt bemötande av 
aktieägarna skall sådana förvärv i allmänhet 
göras i förhållande till aktieinnehaven. Om 
den sammantagna nytta som ett riktat förvärv 
medför för samtliga aktieägare emellertid 
överstiger de olägenheter som orsakas av att 
den formella likställigheten mellan aktie-
ägarna åsidosätts, kan aktieförvärvet riktas. 
Nedan behandlas, som ett exempel på en så-
dan situation, förvärv av aktier vid offentlig 
handel.  

Enligt momentet skall vid bedömningen av 
förvärvets godtagbarhet fästas särskilt avse-
ende vid förhållandet mellan det vederlag 
som erbjuds och aktiens gängse pris. Frågan 
om förvärvet är godtagbart är nära förknip-
pad åtminstone med likställighetsprincipen 
och med bolagets fördel. Också denna be-
stämmelse har sin motsvarighet i 9 kap. 4 §. 
En förutsättning för riktat förvärv av egna 
aktier till ett pris som överstiger det gängse 
priset är att särskilda skäl föreligger. Efter-
som det i ett privat aktiebolag är svårt att be-
stämma en akties gängse pris är det skäl att 
förhålla sig restriktivt till riktade förvärv. Av 
föreslagna 7 § följer att skyldigheten att mo-
tivera prisets saklighet vilar på bolagets sty-
relse, som skall lägga fram beslutsförslaget 
för bolagsstämman eller med stöd av ett be-
myndigande själv fatta beslutet.  

Vid ett riktat förvärv är det också i övrigt 
viktigt att villkoren är förenliga med likstäl-

lighetsprincipen. Ett riktat förvärv kan vara 
problematiskt från likställighetssynpunkt 
också då en betydande del av bolagets utdel-
ningsbara medel används för ändamålet.  

Förvärv som görs på värdepappersmarkna-
den är alltid riktade, varav följer att förvärv 
av egna aktier i regel sker på detta sätt i 
publika aktiebolag. Från likställighetssyn-
punkt är det härvid viktigt att aktieägarna har 
samma möjligheter att sälja aktier till bola-
get. På värdepappersmarknaden kan det upp-
komma situationer där till professionella 
mellanhänder i enlighet med rådande mark-
nadspraxis betalas ett litet överpris för de ak-
tier som förvärvas. Sådana affärsekonomiskt 
motiverade och sålunda med bolagets och ak-
tieägarnas intressen förenliga arrangemang är 
i allmänhet godtagbara också bedömda ut-
ifrån principen om ett jämlikt bemötande av 
aktieägarna. I bolag som är föremål för of-
fentlig handel måste det finnas vägande skäl 
för riktade förvärv av egna aktier på något 
annat sätt än genom fondbörsen.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om inlösen 
av egna aktier på annat sätt än i förhållande 
till aktieägarnas innehav. Sådan riktad inlö-
sen kan ske endast med samtliga aktieägares 
samtycke. Förfarandet torde inte ha någon 
större praktisk betydelse. I momentet har för 
tydlighetens skull tagits in en hänvisning till 
10 § där det föreskrivs om inlösen- och för-
värvsvillkor. Också bestämmelserna i 9 § om 
sammanläggning av aktier kan anses vara ett 
undantag från den princip som avses i denna 
paragraf.  

Enligt paragrafens 3 mom. skall i stämmo-
kallelsen nämnas om styrelsen föreslår att 
bolagsstämman skall besluta rikta ett förvärv 
eller en inlösen eller att styrelsen skall be-
myndigas att förvärva aktier med rätt att be-
sluta rikta förvärvet. Bestämmelsen motsva-
rar lagförslagets 9 kap. 4 § 2 mom. och är av-
sedd att skydda aktieägarna. I övrigt kommer 
styrelsens förslag till aktieägarnas kännedom 
i enlighet med de allmänna bestämmelserna 
om framläggande och sändande av förslag.  

7 §. Innehållet i förvärvs- och inlösenbes-
lut. I denna paragraf föreslås bestämmelser 
om det obligatoriska innehållet i bolags-
stämmans förvärvs- och inlösenbeslut. I ett 
sådant beslut kan nämnas också andra om-
ständigheter. Bestämmelsen gäller såväl bo-
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lagsstämmans som styrelsens beslutsfattande. 
Om styrelsen genom bolagsstämmans beslut 
ges självständig prövningsrätt i något avse-
ende som nämns i paragrafen är det fråga om 
ett bemyndigande. Om bemyndigandet inne-
bär ett för styrelsen bindande beslut t.ex. om 
vederlag, skall grunderna för bestämmande 
av detta uppges på det sätt som avses i 
5 punkten redan i bolagsstämmans bemyndi-
gande och i beslutsförslaget.  

Enligt paragrafens 1 punkt skall av beslutet 
framgå om det är fråga om förvärv eller inlö-
sen.  

Enligt paragrafens 2 punkt skall i beslutet 
nämnas det antal aktier som beslutet avser. 
Alternativt kan uppges maximiantalet aktier 
som skall förvärvas eller lösas in. Vid behov 
skall uppges antalet aktier per aktieslag.  

Enligt paragrafens 3 punkt skall i beslutet 
nämnas hos vem aktierna förvärvas eller lö-
ses in. Beroende på beslutets karaktär skall 
också anges i vilken ordning aktier förvärvas 
eller löses in. Med ordning avses här hur ak-
tier förvärvas eller löses in i en situation där 
de disponibla medlen inte räcker till för att 
förvärva eller lösa in alla de aktier som be-
slutet avser. Bolagets erbjudande kan t.ex. 
resultera i så många svar att de disponibla 
medlen inte räcker till. Vid inlösen blir det 
aktuellt att bestämma ordningsföljden endast 
när det är fråga om riktad inlösen.  

Vid ett riktat förvärv är det dessutom nöd-
vändigt att motivera vilka de vägande eko-
nomiska skälen är. Motiveringen måste tas in 
också i styrelsens beslutsförslag som med 
stöd av 5 kap. 21 § skall hållas tillgängligt 
för aktieägarna och sändas till de aktieägare 
som ber om det. Frågan om vägande ekono-
miska skäl behandlas i motiveringen till 6 § 
och när det gäller riktad emission i motiver-
ingen till 9 kap. 4 §. Eftersom riktad inlösen 
förutsätter ett enhälligt beslut torde det inte 
finnas något behov att i beslutet särskilt mo-
tivera hur inlösen skall riktas.  

Enligt paragrafens 4 punkt skall i beslutet 
nämnas den tid inom vilken de aktier som 
förvärvas skall erbjudas till bolaget. Av lik-
ställighetsprincipen följer att tiden inte kan 
bestämmas på så sätt att en del av aktieägar-
na endast har en formell möjlighet att erbjuda 
sina aktier till bolaget. Om bolaget fattar ett 
inlösenbeslut skall enligt punkten nämnas 

den dag då inlösen genomförs. Rättsverk-
ningarna uppkommer den dag då inlösen 
genomförs. I ett bolag som har anslutit sig till 
värdeandelssystemet sammanfaller dagen för 
genomförandet med den avstämningsdag 
som avses i 4 kap. 2 § 3 mom. I ett bolag 
som inte har utfärdat aktiebrev avses över 
huvud taget den dag då aktierna anses ha in-
lösts. I ett bolag som använder aktiebrev tor-
de inlösen komma i fråga ytterst sällan.  

Enligt paragrafens 5 punkt skall i beslutet 
nämnas det vederlag som skall betalas för ak-
tierna. Vederlaget skall fastställas så att sty-
relsen inte har prövningsrätt i fråga om be-
loppet. Vederlaget kan bestämmas antingen 
som ett penningbelopp eller i förhållande till 
en yttre faktor som styrelsen inte kan påver-
ka, t.ex. börskursen vid förvärvstidpunkten. 
Om styrelsen har prövningsrätt i fråga om 
vederlaget är det fråga om ett bemyndigande. 
Om vederlaget består av annan egendom än 
pengar skall egendomens värde utredas. Det 
faller sig naturligt att bestämmelserna om 
apportegendom tillämpas på utredningen. En 
möjlighet är också att inget vederlag över 
huvud taget betalas för aktierna.  

I beslutet skall nämnas motiveringen till 
bestämmande av vederlaget. Detta är särskilt 
viktigt när det är fråga om ett riktat förvärv. 
Vid riktad inlösen förekommer i allmänhet 
ingen oenighet om vederlagets storlek, efter-
som beslutet måste fattas enhälligt.  

Enligt paragrafens 6 punkt skall i beslutet 
nämnas betalningstiden för vederlaget.  

Enligt paragrafens 7 punkt skall i beslutet 
nämnas hur förfarandet påverkar bolagets 
eget kapital. I beslutet skall sålunda tas ställ-
ning till frågan om aktiekapitalet eller bola-
gets fria egna kapital skall användas för än-
damålet.  

8 §. Aktieägarnas rätt till information. I pa-
ragrafens 1 mom. föreskrivs huvudsakligen 
på motsvarande sätt som i den gällande lagen 
och i lagförslagets 9 kap. 8 § om aktieägar-
nas rätt att få information om bolagets för-
värv av egna aktier. Aktieägarna skall infor-
meras om rätten att erbjuda aktier till bolaget 
på samma sätt som en stämmokallelse utfär-
das. Av informationen skall framgå hur ak-
tieägare som vill utnyttja sin rätt skall gå till 
väga.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs på motsva-
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rande sätt som i lagförslagets 9 kap. 8 § 
2 mom. om undantag från den informations-
skyldighet som avses ovan. Här avsedd in-
formation behöver inte ges om motsvarande 
information antingen har ingått i stämmokal-
lelsen eller har funnits tillgänglig på en bo-
lagsstämma som aktieägaren har deltagit i. 
Särskild information behövs inte heller om 
informationen har offentliggjorts på det sätt 
som avses i värdepappersmarknadslagen, an-
tingen på grund av den kontinuerliga infor-
mationsskyldigheten eller i form av ett köp-
erbjudande. Investerarna antas i så fall ha fått 
information om saken.  

Paragrafens 3 mom. stämmer överens med 
lagförslagets 9 kap. 8 § 3 mom. I momentet 
föreskrivs om de i 5 kap. 21 § 2 mom. avsed-
da handlingar som skall hållas tillgängliga 
för aktieägarna. Undantag görs i detta avse-
ende då bolaget har offentliggjort en sådan 
anbudshandling som avses i värdepappers-
marknadslagens 6 kap. Också enligt detta 
moment skall handlingarna hållas tillgängliga 
där aktieägarna de facto kan ta del av dem. 
En sådan plats är t.ex. bolagets webbsidor.  

9 §. Sammanläggning av aktier i ett publikt 
aktiebolag. I denna paragraf föreslås be-
stämmelser enligt vilka aktier i ett publikt ak-
tiebolag kan sammanläggas till en aktie med 
högre marknadsvärde. Genom förfarandet 
kan t.ex. tio aktier läggas samman till en. Ett 
grundläggande problem är att sammanlägg-
ningen leder till att det uppkommer bråkdelar 
av aktier. Sådana uppkommer i praktiken all-
tid i bolag med ett stort ägarunderlag, om det 
beslutas att en viss andel av samtliga aktie-
ägares aktier skall lösas in.  

Enligt förslaget skall förfarandet genomfö-
ras med iakttagande av vad som i detta kapi-
tel föreskrivs om inlösen, om inte annat följer 
av denna paragraf. Bestämmelsen innebär ett 
smärre undantag från den utgångspunkt som 
föreskrivs i 6 § 2 mom., enligt vilken ett en-
hälligt beslut av samtliga aktieägare förut-
sätts för inlösen av aktier i något annat för-
hållande än aktieägarnas innehav.  

Bestämmelsen utesluter inte andra förfa-
randen. Det är i princip möjligt att förhindra 
uppkomsten av bråkdelar av aktier på så sätt 
att varje aktieägares antal aktier i emissions-
skedet görs delbart med relationstalet för 
sammanläggningen. Om de aktier som sam-

manläggs representerar ett mycket lågt värde 
är det möjligt att i detta syfte använda en rik-
tad gratisemission. En förutsättning är natur-
ligtvis att det från bolagets synpunkt förelig-
ger något synnerligen vägande ekonomiskt 
skäl för en sådan gratisemission.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs att aktier i 
ett publikt aktiebolag kan läggas samman ge-
nom ett sådant inlösenförfarande som avses i 
paragrafen. Enligt förslaget tillåts förfarandet 
endast i publika bolag där det i allmänhet 
finns behov av ett sådant förfarande och där 
det i allmänhet finns en tillräckligt effektiv 
eftermarknad för försäljningen av överblivna 
aktier. Eftersom det är fråga om ett smärre 
undantag från bestämmelserna om riktad in-
lösen och eftersom bestämmelsen gäller en-
dast publika aktiebolag, kan ett beslut om 
sammanläggning av aktier fattas med sådan 
kvalificerad majoritet som avses i 5 kap. 27 § 
i stället för med ett enhälligt beslut enligt 6 § 
2 mom. I 3 mom. föreskrivs dessutom om 
skydd för aktieägarna i vissa avseenden.  

Enligt bestämmelsen tillåts inlösen av en 
viss andel av samtliga aktieägares aktier, 
även om inlösen utan det förfarande som av-
ses i paragrafen enligt inlösenvillkoren skulle 
leda till bråkdelar av aktier. En förutsättning 
för beslutsfattandet är att uppkomsten av 
bråkdelar förhindras på det sätt som avses i 
momentet.  

Enligt momentets 1 punkt skall det sam-
manlagda antal som löses in utgöra ett helt 
antal aktier av varje slag. Detta betyder i 
praktiken att inlösenförhållandet skall be-
stämmas så att det multiplicerat med totalan-
talet aktier ger ett helt tal för varje aktieslag. 
I ett bolag som har 1000 aktier av ett visst 
slag kan som inlösenförhållande inte be-
stämmas 2/3 av aktierna eftersom detta skulle 
innebära inlösen av 666 2/3 aktier. Däremot 
kan inlösenförhållandet vara 0,667, eftersom 
0,667 x 1000 = 667. I det sist nämnda ex-
emplet blir totalantalet aktier som skall lösas 
in ett helt tal.  

Enligt momentets 2 punkt skall det antal 
aktier som löses in hos varje aktieägare run-
das av uppåt till närmaste hela tal, om bråk-
delar uppkommer. Detta betyder att om ett 
inlösenbeslut innebär att fyra av fem aktier 
skall lösas in och en aktieägare har t.ex. tre 
aktier, skall noga räknat 4/5 x 3 = 2 2/5 aktier 



 RP 109/2005 rd 
  

 

143

lösas in. Eftersom bråkdelar inte får upp-
komma skall resultatet avrundas uppåt och 
aktieägarens samtliga tre aktier lösas in. Om 
aktieägaren har exempelvis 12 aktier innebär 
räkneoperationen 4/5 x 12  = 9 3/5 aktier som 
skall lösas in. Enligt avrundningsregeln skall 
sålunda 10 aktier av 12 lösas in.  

I praktiken skall varje kontoinnehavare 
inom värdeandelssystemet betraktas som en 
självständig aktieägare. Avrundningarna görs 
sålunda per värdeandelskonto.  

Enligt momentets 3 punkt skall bolaget säl-
ja sådana extra aktier som blivit inlösta till 
följd av avrundning enligt 2 punkten för de 
aktieägares räkning som avrundningen har 
drabbat. Med extra aktier avses den mellan-
skillnad som fås genom att från antalet inlös-
ta aktier dras av det antal aktier som skulle 
ha blivit inlöst utan avrundning enligt 
2 punkten. Utifrån exemplen i samband med 
2 punkten är antalet extra aktier för ägaren 
med tre aktier enligt räkneoperationen 3—
2 2/5 = 3/5 aktier och för ägaren med 12 ak-
tier enligt räkneoperationen 10—9 3/5 = 
2/5 aktier. Hos dessa två aktieägare har så-
lunda löst in sammanlagt in en extra aktie 
som skall säljas på det sätt som avses i punk-
ten tillsammans med övriga s.k. extra aktier. 
Om det finns flera aktieslag i bolaget skall 
försäljningen och redovisningen genomföras 
skilt för varje aktieslag.  

Om de aktier som skall lösas in är föremål 
för offentlig handel skall de extra aktierna 
säljas vid offentlig handel. En aktie kan säl-
jas på offentlig auktion endast om den inte är 
föremål för offentlig handel eller i något an-
nat undantagsfall. Vid aktieförsäljningen 
skall bolaget eftersträva bästa möjliga veder-
lag och det får inte dra av försäljningskost-
naderna från det belopp som redovisas till 
aktieägarna. Eftersom försäljningen sker för 
aktieägarnas räkning skall bolaget undvika 
onödig risktagning. Försäljningen skall också 
av denna anledning ske så snart som möjligt 
efter inlösen. Genom derivatinstrument torde 
bolaget helt kunna eliminera den risk som 
aktieägarna orsakas genom att inlösen och 
försäljningen sker vid olika tidpunkter.  

Även om extra aktier skulle ha lösts in, en-
ligt det uttryck som används i bestämmelsen, 
kommer de inte i bolagets ägo. Detta framgår 
också av bestämmelsen i paragrafens 2 mom.  

Enligt momentets 4 punkt skall försälj-
ningsintäkterna för aktierna redovisas till ak-
tieägarna. Det belopp som redovisas till akti-
erna bestäms i förhållande till de extra bråk-
delar av aktier som blivit inlösta. I den situa-
tion som avses i det föregående exemplet 
skulle till aktieägaren med tre aktier redovi-
sas ett belopp motsvarande 3/5 aktie och ak-
tieägaren med 12 aktier ett belopp motsva-
rande 2/5 aktie av försäljningsintäkterna för 
samtliga inlösta extra aktier. Om det i bolaget 
finns t.ex. 400 stycken extra inlösta aktier 
skulle aktieägaren med tre aktier i det före-
gående exemplet få 3/5 / 400 och aktieägaren 
med 12 aktier 2/5 / 400 av de sammanlagda 
försäljningsintäkterna för 400 aktier.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall försälj-
ningsintäkterna för aktierna redovisas till ak-
tieägarna utan dröjsmål.  

Bolaget skall betala ränta på beloppet en-
ligt den i räntelagens 12 § avsedda referens-
räntan, räknat från den i inlösenbeslutet an-
givna tidpunkten. Syftet med räntebetal-
ningsskyldigheten är att ersätta aktieägarna 
för eventuella dröjsmål mellan försäljningen 
och betalningen av försäljningspriset. Ränta 
skall betalas också i det fall att en akties för-
säljningspris överstiger aktiens värde vid in-
lösentidpunkten.  

Försäljningsintäkterna skall innan de redo-
visas till aktieägarna hållas åtskilda från bo-
lagets övriga medel i bokföringen och sättas 
in på ett för ändamålet öppnat bankkonto. 
Medlen kommer sålunda inte att ingå i bola-
gets konkursbo och de kan inte heller mätas 
ut för bolagets skuld. Eftersom medlen inte 
tillhör bolaget skall på redovisningen av dem 
till aktieägarna inte tillämpas bestämmelser-
na om utbetalning av medel. Medlen kan så-
lunda betalas ut också om bolaget har brist på 
utdelningsbara medel eller om dess solvens 
äventyras.  

Bestämmelserna i paragrafens 3 mom. är 
avsedda att skydda aktieägarna. Bestämmel-
serna behövs för att förfarandet med sam-
manläggning av aktier inte skall användas för 
att ändra aktieägarnas inbördes ägarförhål-
landen.  

Enligt momentet skall det finnas något från 
bolagets synpunkt vägande ekonomiskt skäl 
för sammanläggning av aktier. Såsom kon-
staterats i samband med bestämmelserna om 
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riktat förvärv av egna aktier och riktad emis-
sion, skall kravet på vägande ekonomiska 
skäl närmast betraktas som en komplettering 
av likställighetsprincipen. Ett vägande eko-
nomiskt skäl för sammanläggning av aktier 
är att öka aktiernas värde, närmast i syfte att 
åstadkomma en jämnare kursutveckling på 
värdepappersmarknaden. Ett syfte att påver-
ka bolagets ägarförhållanden kan aldrig be-
traktas som ett vägande ekonomiskt skäl.  

Vid beslutsfattandet skall fästas särskilt av-
seende vid likställighetsprincipen. Antalet 
aktier som skall lösas in skall, med beaktande 
av inlösenförfarandets syfte, fastställas så att 
antalet extra aktier som måste lösas in till 
följd av avrundningen blir så litet som möj-
ligt. Om en börspost av bolagets aktier inne-
håller t.ex. 200 aktier eller om detta annars är 
ett typiskt innehav för en liten aktieägare, 
skall antalet aktier som skall lösas in i all-
mänhet fastställas så att någon avrundning 
inte behövs i fråga om aktieägare som äger 
ett sådant antal aktier. T.ex. ett beslut om att 
lösa in 100 aktier av varje antal av 101 aktier 
skulle sannolikt kränka likställighetsprinci-
pen, även om beslutet i detta exempel inte 
skulle leda till inlösen av alla aktier för en 
aktieägare med ett typiskt innehav på 200 ak-
tier. Vid bedömningen är det skäl att beakta 
att i det närmaste samma slutresultat fås ge-
nom inlösen av 99 av varje hundratal aktier 
och att någon avrundning inte behöver göras 
i det typfall som avses i exemplet.  

Enligt momentet kan det beslut som avses i 
paragrafen inte fattas om avrundningen enligt 
den aktieägarförteckning som då står till för-
fogande leder till att samtliga aktier blir in-
lösta hos fler än var hundrade aktieägare. 
Alla aktieägare kan visserligen i enlighet 
med 6 § 2 mom. samtycka till förfarandet. 
Syftet med bestämmelsen är att förhindra 
missbruk av förfarandet och att därigenom 
minska antalet aktieägare i bolaget.  

I momentet hänvisas i fråga om stämmo-
kallelse till bestämmelserna om riktat förvärv 
och inlösen i 6 kap. 3 mom., som förutsätter 
att i stämmokallelsen tas in ett omnämnande 
om saken.  

10 §. Förvärvs- och inlösenvillkor. I denna 
paragraf föreslås bestämmelser enligt vilka 
det i bolagsordningen kan föreskrivas att bo-
laget har rätt eller skyldighet att förvärva el-

ler lösa in bolagets aktier. Rätten eller skyl-
digheten att antingen lösa in eller förvärva 
aktier kan liksom enligt den gällande lagen 
fritt förenas med olika villkor som fastställs i 
bolagsordningen.  

Bestämmelsen skiljer sig från den gällande 
lagen på så sätt att bolagsordningen enligt 
förslaget kan innehålla bestämmelser som 
innebär rätt eller skyldighet att dels lösa in 
och dels också förvärva aktier i bolaget. 
Skyldigheten att förvärva aktier innebär i 
praktiken att bolaget är skyldigt att erbjuda 
sig att köpa aktier i bolaget. Till övriga delar 
stämmer förslaget huvudsakligen överens 
med 6 kap. 9 § i den gällande lagen.  

Av kapitlets 1 § 2 mom. följer att i sådana 
situationer där inlösen eller förvärv skulle 
leda till minskning av aktiekapitalet skall det 
borgenärsskyddsförfarande som avses i 
14 kap. iakttas. På motsvarande sätt är lag-
förslagets 1 kap. 3 § 1 mom. tvingande till 
sin natur, vilket innebär att aktiekapitalet inte 
genom ett sådant förfarande som avses i den-
na paragraf kan minskas så mycket att det 
underskrider det i lagen angivna minimibe-
loppet för aktiekapitalet. Dessa principer 
stämmer överens med gällande rätt.  

I paragrafens 1 mom. nämns de omständig-
heter som skall anges i bolagsordningen när 
det gäller förvärvs- eller inlösenvillkor. Be-
stämmelserna motsvarar huvudsakligen 
6 kap. 9 § i den gällande lagen. Enligt mo-
mentets 1 punkt skall nämnas om villkoret 
gäller förvärv eller inlösen. Enligt momentets 
2 punkt skall av bestämmelsen framgå om 
det är fråga om en rätt eller en skyldighet att 
förvärva eller lösa in aktier.  

I momentets 3 punkt förutsätts att i bolags-
ordningen skall nämnas vilka aktier bestäm-
melsen gäller. Enligt denna punkt skall så-
lunda de aktier individualiseras som kan lö-
sas in eller som erbjudandet avser. Enligt 
samma punkt skall det vid behov föreskrivas 
i vilken ordning förvärvet eller inlösen av ak-
tierna skall genomföras. Frågan om inlöse-
nordningen behandlas i motiveringen till 7 §.  

Enligt momentets 4 punkt skall i bolags-
ordningen nämnas vilket förvärvs- eller inlö-
senförfarande som skall iakttas, dvs. hur för-
värvserbjudandet eller inlösenyrkandet skall 
läggas fram och hur aktieägarna skall förfara 
i samband med överlåtelsen samt för att få 
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vederlag. I bestämmelsen kan föreskrivas 
t.ex. att aktiebreven skall överlåtas försedda 
med vederbörliga anteckningar om överlåtel-
sen samt mot betalning. I bestämmelsen kan 
också föreskrivas om överlåtelsetidpunkten 
och att styrelsen avgör eventuella frågor i an-
slutning till förfarandet. Styrelsen skall här-
vid iaktta bl.a. likställighetsprincipen.  

Enligt momentets 5 punkt skall i bolags-
ordningen nämnas vilket vederlag som skall 
betalas i samband med förvärvet eller inlösen 
eller på vilka grunder vederlaget räknas ut. I 
ett börsbolag kan vederlaget bestämmas t.ex. 
utgående från en viss börskurs och i ett privat 
aktiebolag utgående från avkastningsvärdet 
eller på något motsvarande sätt. Bestämmel-
sen förhåller sig inte lika strikt till styrelsens 
möjlighet att delta i bestämmandet av veder-
laget som lagförslagets 9 kap. 5 § eller 7 § i 
detta kapitel.  

Enligt momentets 6 punkt skall i bolags-
ordningen nämnas vilka medel som kan an-
vändas för betalning av vederlaget. Det kan 
t.ex. bestämmas att aktier kan förvärvas eller 
lösas in endast med utdelningsbara medel.  

Liksom enligt den gällande lagen före-
skrivs i 2 mom. att det i ett publikt aktiebolag 
är bolagsstämman som beslutar om utnytt-
jande av inlösen- och förvärvsrätt. Liksom 
enligt den gällande lagen skall bestämmel-
serna i detta kapitel iakttas i situationer där 
det är bolagsstämman som fattar beslut. Om 
ett publikt aktiebolag har inlösen- eller för-
värvsskyldighet skall beslutet fattas av bola-
gets styrelse. I ett privat aktiebolag är det sty-
relsen som beslutar om inlösenrätt och -skyl-
dighet och likaså om förvärvsrätt och -skyl-
dighet. Bestämmelsen om publika aktiebolag 
motsvarar i fråga om inlösenförfarandet kapi-
taldirektivets artikel 36.1 b.  

I ett publikt aktiebolag kan styrelsen emel-
lertid bemyndigas att besluta om inlösen eller 
förvärv. Också ett beslut om bemyndigande 
skall i konsekvens med momentets första 
mening fattas med enkel majoritet. Bemyn-
digandet kan vara i kraft högst fem år efter 
att det givits och det skall registreras i han-
delsregistret inom en månad. Bestämmelsen 
avviker på så sätt från den gällande lagen att 
styrelsen i ett beslut om bemyndigande kan 
ges omfattande prövningsrätt i fråga om ge-
nomförandet av inlösen eller förvärv.  

11 §. Begränsning av rätten att förvärva, 
lösa in och ta emot egna aktier som pant. En-
ligt denna paragraf får ett publikt aktiebolag 
eller dess dottersammanslutningar inte för-
värva, lösa in eller som pant ta emot bolagets 
egna aktier på så sätt att bolagets och dess 
dottersammanslutningars sammanlagda andel 
av bolagets samtliga aktier överstiger en ti-
ondel. Bestämmelsen är baserad på kapitaldi-
rektivets artikel 19.1 b och artikel 24. De 
skiljer sig från gällande 7 kap. 6 § på så sätt 
att det röstetal som aktierna medför inte tas i 
beaktande. Det i förslaget använda uttrycket 
”överstiger en tiondel av samtliga aktier” 
motsvarar i sak kapitaldirektivets uttryck ”tio 
procent av det tecknade kapitalet”.  

Den omedelbara påföljden för förfarande 
som strider mot bestämmelsen framgår av 
12 § enligt vilken bolaget är skyldigt att av-
yttra aktier som det har förvärvat i strid med 
lagen omedelbart och i varje fall senast ett år 
efter förvärvet eller inlösen.  

Enligt paragrafens 2 mom. är det, liksom 
enligt gällande 7 kap. 6 §, förbjudet för ett 
privat aktiebolag att förvärva alla sina egna 
aktier. Bestämmelsen begränsar inte motta-
gande av egna aktier som pant. Av de all-
männa principerna följer att bolaget inte kan 
få rösträtt på bolagsstämman med aktier som 
det mottagit som pant.  

12 §. Ogiltigförklaring och avyttring av ak-
tier i vissa situationer. Enligt paragrafens 
1 mom. kan styrelsen ogiltigförklara egna ak-
tier som innehas av bolaget. Bolagsstämman 
behöver inte besluta om saken eftersom ett 
sådant beslut inte påverkar aktiekapitalets 
storlek och inte heller aktieägarnas relativa 
ställning. Ogiltigförklaring av aktier skall 
utan dröjsmål anmälas för registrering. Akti-
erna anses vara ogiltiga då anmälan har regi-
strerats.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att egna 
aktier som har förvärvats och lösts in i strid 
med denna lag skall avyttras utan obefogat 
dröjsmål. Vid valet av tidpunkt för avyttring-
en kan avseende fästas vid de ekonomiska 
konsekvenserna av avyttringen. Avyttringen 
skall emellertid i samtliga fall ske inom ett år 
från förvärvet. Förvärv av egna aktier i strid 
med lagen kan leda till att de som beslutat 
om förvärvet blir ersättningsskyldiga. Ersätt-
ningsskyldigheten inbegriper också eventuel-
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la förluster till följd av avyttringen. Bestäm-
melsen motsvarar gällande 7 kap. 8 § 3 mom. 
utom i det avseendet att tidsfristen för avytt-
ringen har förlängts från sex månader till ett 
år.  

Enligt momentets andra mening är ett 
publikt aktiebolag skyldigt att avyttra också 
egna aktier som har förvärvats till bolaget på 
det sätt som avses i 2 §, till den del som bo-
lagets sammanlagda innehav av egna aktier 
överskrider den tiondels gräns som avses i 
11 §. En förutsättning är att orsaken till att 
gränsen överskridits uttryckligen är ett sådant 
förvärv som avses i 2 §. I den nämnda ande-
len på en tiondel skall räknas in också sådana 
aktier som innehas av bolagets dottersam-
manslutningar. Enligt bestämmelsen skall 
bolaget avstå från aktierna inom tre år. Be-
stämmelsen motsvarar gällande 7 kap. 8 § 
1 mom. samt artikel 20.3 och artikel 24 a i 
kapitaldirektivet.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om skyl-
digheten att ogiltigförklara aktier som inte 
har avyttrats inom de tider som anges i 
2 mom. Ogiltigförklaring av aktier förutsätter 
inte att aktiekapitalet minskas med motsva-
rande belopp. Något sådant krav ställs inte 
heller i bolag vilkas bolagsordning i enlighet 
med 3 kap. 5 § föreskriver om aktiernas no-
minella belopp. I övrigt motsvarar bestäm-
melsen den gällande lagen.  

I momentet föreslås en ny bestämmelse en-
ligt vilken egna aktier som innehas av mo-
derbolaget skall ogiltigförklaras före sådana 
aktier i moderbolaget som innehas av en dot-
tersammanslutning. Avsikten med bestäm-
melsen är att skydda dottersammanslutning-
ens aktieägare och borgenärer. Om det blir 
nödvändigt att ogiltigförklara sådana aktier i 
moderbolaget som innehas av en dottersam-
manslutning kan detta leda till att både dot-
tersammanslutningens och moderbolagets 
ledning blir ersättningsansvariga.  

 
Mottagande som pant och teckning av egna 
aktier 

13 §. Egna aktier som pant. Enligt den fö-
reslagna paragrafen får både privata och 
publika aktiebolag ta emot egna aktier som 
pant. I fråga om privata aktiebolag föreslås i 
lagen inga särskilda bestämmelser om hur 

beslutet skall fattas. Beslutet kan sålunda fat-
tas av bolagets styrelse. I ett publikt aktiebo-
lag skall beslutet enligt artikel 24 i kapitaldi-
rektivet fattas av bolagsstämman, på samma 
sätt som beslut om förvärv och inlösen av 
egna aktier.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall vid för-
säljning av egna aktier som utgör pant, ut-
över 10 kap. i handelsbalken, tillämpas vad 
som i 9 kap. föreskrivs om avyttring av egna 
aktier. Bestämmelsen innebär att bolaget inte 
fritt kan avtala om försäljning av egna aktier 
som det mottagit som pant. Sådana aktier 
skall avyttras så som föreskrivs om avyttring 
av egna aktier som innehas av bolaget.  

De bestämmelser som avses i 12 § gäller 
inte egna aktier som mottagits som pant. Inte 
heller kapitaldirektivet förutsätter uppenbar-
ligen att dessa bestämmelser skall tillämpas 
på egna aktier som utgör pant. Påföljden för 
mottagande av egna aktier som pant i strid 
med begränsningen i 11 § 1 mom. är sålunda 
skyldighet att ersätta eventuell skada som or-
sakas av förfarandet.  

14 §. Teckning av egna aktier och moder-
bolagets aktier. Den föreslagna paragrafen 
förbjuder liksom gällande 7 kap. 2 § teckning 
av egna aktier. I enlighet med den gällande 
lagen förbjuds fortfarande också teckning av 
aktier i moderbolaget. Med teckning avses i 
bestämmelsen, liksom över huvud taget i för-
slaget, förvärv av aktier mot vederlag. Ovan i 
9 kap. föreskrivs om bolagets möjligheter att 
delta i en gratisemission.  

 
DEL V. Ändring av bolagsstruktur och 

upplösning av bolag 

16 kap. Fusion 

I detta kapitel föreskrivs om fusion av ak-
tiebolag. De bestämmelser om inlösenförfa-
randet i förhållande till minoritetsaktieägare 
som ingår i den gällande lagens kapitel om 
fusion föreslås bli överförda till lagförslagets 
18 kap. Kapitlet innehåller inga materiella 
bestämmelser om fusion av aktiebolag med 
utländska bolag eller med andra företag än 
aktiebolag. Ett aktiebolag kan emellertid fu-
sioneras med ett publikt aktiebolag som regi-
strerats i en EU-stat i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för 
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europabolag och i enlighet med lagen om eu-
ropabolag (742/2004). I kapitlet finns inga 
särskilda bestämmelser som begränsar fusion 
mellan ett publikt aktiebolag och ett privat 
aktiebolag. Sådana bestämmelser finns inte 
heller i lagförslagets 19 kap. som gäller änd-
ring av företagsformen.  

De gällande bestämmelserna om fusion är 
baserade på fusionsdirektivet som emellertid 
ger möjlighet till bestämmelser som i flera 
avseenden avviker från de nuvarande. Enligt 
förslaget ändras fusionsförfarandet inom ra-
men för direktivet så att det blir snabbare och 
mera flexibelt än det nuvarande.  

Enligt förslaget kan en fusion, liksom en-
ligt den gällande lagen, genomföras antingen 
som en absorptionsfusion eller som en kom-
binationsfusion. Med dotterbolagsfusion av-
ses fortfarande en förenklad form av en ab-
sorptionsfusion, där det övertagande bolaget i 
sin helhet äger det överlåtande bolaget. En-
ligt förslaget skall det övertagande bolaget 
emellertid äga också alla optionsrätter och 
andra särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier i det överlåtande bolaget. Dessa rättig-
heter definieras i 10 kap. En annan särskild 
form av absorptionsfusion är enligt förslaget 
trepartsfusion, där fusionsvederlaget helt el-
ler delvis ges av någon annan part än det 
övertagande bolaget. I den gällande lagen 
finns inga bestämmelser om trepartsfusion.  

De föreslagna bestämmelserna innehåller 
inga hänvisningar till bestämmelserna om 
emission, ökning av aktiekapitalet eller upp-
lösning av bolaget. De innehåller endast en 
hänvisning till bestämmelserna om emission 
av optionsrätter och andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till aktier. De principer 
som framgår av dessa bestämmelser kan 
emellertid tillämpas vid fusion.  

Med avvikelse från den gällande lagen kan 
registermyndigheten på ansökan av det över-
låtande bolaget omedelbart efter registrering-
en av fusionsplanen och sålunda före fu-
sionsbeslutet utfärda en kallelse på bolagets 
borgenärer i fråga om dessas rätt att motsätta 
sig fusionen. På detta sätt försnabbas fusions-
förfarandet väsentligt. Liksom för närvarande 
utfärdar registermyndigheten en kallelse ock-
så på det övertagande bolagets borgenärer, 
om fusionen enligt en oberoende sakkunnigs 
yttrande kan äventyra betalningen av bola-

gets skulder.  
Enligt förslaget skall bolagsstämma hållas 

eller styrelsens fusionsbeslut fattas inom fyra 
månader från registreringen av fusionspla-
nen. I den gällande lagen föreskrivs inte om 
någon sådan tidsfrist. Genom att en tidsfrist 
sätts ut kan en bättre uppdaterad fusionsplan 
läggas fram vid den tidpunkt då beslutet fat-
tas. Tidsfristen gör det också möjligt att 
genomföra kallelseförfarandet före fusions-
beslutet.  

Bolagsstämman skall godkänna fusions-
planen utan ändringar, vid äventyr att den 
förfaller. Bolagsstämman får inte, såsom en-
ligt den gällande lagen, ändra villkor som av-
ser fördelning av vederlaget, eftersom detta 
skulle medföra problem för sådana innehava-
re av optionsrätter och andra särskilda rättig-
heter som berättigar till aktier, vilka före bo-
lagsstämman har krävt inlösen av sin andel. 
Den gällande bestämmelsen har inte haft nå-
gon praktisk betydelse.  

Aktieägarna samt innehavarna av options-
rätter och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till aktier har enligt förslaget fortfa-
rande rätt att kräva inlösen av sina aktier och 
rättigheter. I fråga om de nämnda rättigheter-
na kan inlösenrätten begränsas eller förbätt-
ras i villkoren. Liksom enligt den gällande 
lagen kan ett lösningsanspråk läggas fram 
endast på bolagsstämman, men innehavare av 
andra rättigheter kan kräva inlösen redan före 
bolagsstämman. Inlösenförfarandet förenklas 
framförallt med tanke på skyddet av minori-
tetsaktieägarna, men samtidigt tryggas bola-
gets möjligheter att i tid få vetskap om till-
gängliga lösningsanspråk.  

Med registermyndighetens samtycke kan 
en fusion genomföras efter att tiden för ut-
färdande av kallelse på borgenärerna har gått 
ut. I förslaget har en fyra månaders tidsfrist 
från fusionsbesluten satts ut för anmälan om 
genomförande av fusionen. Tidsfristen gör 
det möjligt att utfärda kallelse på borgenärer-
na också först efter fusionsbeslutet, vilket in-
nebär att förfarandet till denna del motsvarar 
gällande rätt.  

En förutsättning för registrering av anmä-
lan om att fusionen verkställts är att inte en 
enda borgenär har motsatt sig fusionen eller 
att en domstol har konstaterat att borgenärer-
na har fått betalning eller betryggande säker-
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het för sina fordringar. Med avvikelse från 
den gällande lagen förutsätts domstolens 
dom inte ha vunnit laga kraft.  

Med avvikelse från den gällande lagen 
krävs ingen särskild ansökan om fusionstill-
stånd och verkställighetsanmälan, utan dessa 
ersätts av anmälan om att fusionen verk-
ställts.  

 
Definitioner samt genomförande av fusion 

1 §. Fusion. Paragrafen innehåller en defi-
nition av begreppet fusion samt en presum-
tion om att det överlåtande bolagets aktieäga-
re vid en fusion blir aktieägare i det överta-
gande bolaget. Användningen av annat ve-
derlag än aktier begränsas emellertid inte. 
Bestämmelsen motsvarar 14 kap. 1 § 1 mom. 
i den gällande lagen.  

Utgångspunkten är vidare den att det över-
låtande bolagets aktieägare kan fortsätta som 
aktieägare i det övertagande bolaget. Likstäl-
lighetsprincipen skall alltid beaktas då annat 
vederlag än aktier ges. Även om vederlaget 
huvudsakligen består av aktier kan ett parti-
ellt penningvederlag emellertid vara behöv-
ligt om aktiernas bytesförhållande annars 
skulle leda till att bråkdelar av aktier ges som 
vederlag, vilket inte är möjligt. Bytesförhål-
landet för aktierna får inte utan motiverad an-
ledning fastställas på så sätt att småaktieäga-
re vid en fusion får enbart penningvederlag 
medan större aktieägare huvudsakligen får 
aktier som vederlag. Vid sådan trepartsfusion 
som avses nedan i 2 § torde vederlaget i all-
mänhet bestå av aktier i det övertagande bo-
lagets moderbolag.  

Den gällande lagens bestämmelse om ak-
tieägarnas rätt att alltid få penningvederlag i 
stället för annat vederlag än aktier i det över-
tagande bolaget föreslås bli slopad. En aktie-
ägares rätt att kräva inlösen av aktier tryggar 
i alla situationer den i fusionsdirektivet förut-
satta rätten att som fusionsvederlag få aktier 
eller kontanta pengar. Den i den gällande la-
gen föreskrivna rätten att kräva penningve-
derlag, som gäller också de aktieägare som 
vid bolagsstämman har förordat fusionen, 
skulle avsevärt försvåra också genomföran-
det av fusioner där med samtycke av de ak-
tieägare som har understött fusionen ges an-
nat vederlag än aktier eller pengar. Rätten att 

kräva penningersättning skulle också försvå-
ra genomförandet av en sådan trepartsfusion 
som beskrivs nedan, eftersom ett eventuellt 
aktievederlag vid en trepartsfusion inte ges 
av det övertagande bolaget utan av ett annat 
bolag.  

2 §. Olika sätt att verkställa en fusion. I 
denna paragraf föreskrivs om alternativa sätt 
att verkställa en fusion, dvs. en absorptions-, 
kombinations- eller dotterbolagsfusion. Ef-
tersom till en dotterbolagsfusion inte ansluter 
sig möjligheten att lösa in aktier eller op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier, har till definitionen 
av begreppet dotterbolagsfusion fogats kravet 
att de bolag som deltar i fusionen skall äga 
också samtliga optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier 
som det överlåtande bolaget eventuellt har 
emitterat. En dotterbolagsfusion hindras å 
andra sidan inte av att det överlåtande dotter-
bolaget innehar egna aktier. Som en dotter-
bolagsfusion kan genomföras också arran-
gemang där flera dotterbolag som är delägare 
i varandra fusioneras till ett gemensamt mo-
derbolag, förutsatt att ingen utomstående 
äger aktier i de överlåtande bolagen. Begrep-
pet övriga särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier definieras i 10 kap. 1 §.  

I paragrafen ingår dessutom nya bestäm-
melser om trepartsfusion, där fusionsveder-
laget eller en del av detta lämnas av någon 
annan än det övertagande bolaget. Från par-
ternas synpunkt kan det vara önskvärt att ve-
derlaget består t.ex. av aktier i moderbolaget, 
om de är föremål för offentlig handel. Fu-
sionsvederlaget lämnas i allmänhet av det 
övertagande bolagets moderbolag. Vid sam-
ma fusion kan vederlag lämnas både av det 
övertagande bolaget och av någon annan 
part, t.ex. så att det övertagande bolaget beta-
lar ett penningvederlag medan dess moderbo-
lag ger ett aktievederlag.  

Från den parts synpunkt som vid en tre-
partsfusion lämnar vederlag är det fråga om 
en sedvanlig aktieemission eller om ett emis-
sionsbeslut som avser optionsrätter eller and-
ra särskilda rättigheter som berättigar till ak-
tier. Om moderbolaget som lämnar fusions-
vederlag vid en aktieemission får vederlag 
t.ex. i form av att det övertagande bolaget 
ökar i värde, skall bestämmelserna om apport 
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tillämpas. Den andra parten kan förbinda sig 
att utöver fusionsvederlag betala ett eventu-
ellt lösenbelopp för aktier och optionsrätter. 
Det övertagande bolaget är emellertid alltid 
ansvarigt för betalningen av lösenbeloppet, 
eftersom det enligt förslaget är inlösare.  

Begreppet ”de i fusionen deltagande bola-
gen” inbegriper det övertagande bolaget och 
det överlåtande bolaget. Definitionen omfat-
tar inte en eventuell utomstående part som 
lämnar fusionsvederlag. I lagförslaget har 
därför tagits in särskilda bestämmelser om en 
sådan part.  

Paragrafen stämmer, med de ändringar som 
nämns ovan, överrens med 14 kap. 1 § 
2 mom. i den gällande lagen.  

 
Fusionsplan och en godkänd revisors yttran-
de 

3 §. Fusionsplan. I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om fusionsplanens minimiin-
nehåll. Fusionsplanen fungerar som styrelsen 
beslutsförslag då fusionsbeslutet skall fattas 
av bolagsstämman. Fusionsplanen ger också 
borgenärerna och aktieägarna information för 
en bedömning av fusionens inverkan på sin 
egen ställning.  

En nyhet är bl.a. att fusionsplanen skall in-
nehålla en utredning om de rättigheter som 
vid fusionen tillkommer innehavare av op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier, en utredning om de 
i fusionen deltagande bolagens rätt att besluta 
om sådana åtgärder under fusionsförfarandet 
som påverkar antalet aktier eller det egna ka-
pitalet, en utredning om de i fusionen delta-
gande bolagens innehav av aktier i det över-
låtande bolaget samt en utredning om de i fu-
sionen deltagande bolagens företagsinteck-
ningar. Bestämmelserna om vederlag och om 
sådan nyteckning som behövs för betalning 
av vederlag eller om det nybildade bolagets 
aktiekapital, som ingår i den gällande lagens 
14 kap. 4 § 1 mom. 3 och 6 punkten, föreslås 
bli överförda till 2 mom. 4, 5, 6 och 8 punk-
ten som gäller aktievederlag och andra veder-
lag samt till 7 punkten i fråga om innehavare 
av optionsrätter och andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till aktier.  

Trots att paragrafens bestämmelser gäller 
minimiinnehållet i en fusionsplan, kan ur fu-

sionsplanen utelämnas omständigheter som 
inte aktualiseras i samband med fusionen, 
t.ex. en sådan utredning om innehavare av 
optionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier i bolaget som avses i 
2 mom. 7 punkten och en sådan utredning 
om kapitallån som avses i 11 punkten, om 
bolaget inte har emitterat sådana rättigheter 
eller upptagit kapitallån.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall de i fusio-
nen deltagande bolagens styrelser upprätta 
och underteckna en fusionsplan. Enligt mo-
mentet skall också en utomstående som del-
tar i en trepartsfusion underteckna fusions-
planen. Fusionsplanen innebär i första hand 
samma förpliktelser för en utomstående part 
som de som följer av avtalet. Planen för en 
trepartsfusion kan upprättas på så sätt att ett 
villkor för fusionen är att ett beslut om läm-
nande av fusionsvederlag, t.ex. en aktieemis-
sion, skall fattas innan fusionen verkställas.  

I momentets olika punkter talas det anting-
en om ”utredning” eller om ”förslag”. De 
punkter där det talas om förslag har i första 
hand en informativ betydelse medan försla-
gen avser egentliga beslutsärenden. Eftersom 
paragrafen inte innehåller bestämmelser om 
fusionsplanens maximiinnehåll utan om dess 
minimiinnehåll, är skillnaden emellertid inte 
absolut. Fusionsplanen kan nämligen inne-
hålla också beslutsförslag om omständigheter 
som enligt paragrafen förutsätter en utred-
ning.  

Enligt paragrafens 2 mom. 1 punkten skall i 
fusionsplanen nämnas de i fusionen delta-
gande bolagens firmor, företags- och organi-
sationsnummer samt hemorter. Vid en tre-
partsfusion skall dessutom ges motsvarande 
uppgifter om en utomstående part som läm-
nar vederlag. Om den utomstående parten vid 
en trepartsfusion inte är en sammanslutning 
som är införd i handelsregistret, skall identi-
fieringsuppgifter som motsvarar företags- 
och organisationsnummer lämnas om parten. 
Detsamma gäller den situationen där i fusio-
nen med stöd av bestämmelserna om europa-
bolag deltar ett utländskt bolag. Identifie-
ringsuppgifterna kan bestå av en privatper-
sons personbeteckning eller av ett utländskt 
bolags registeruppgifter.  

Enligt momentets 2 punkt skall i fusions-
planen ingå en utredning om orsakerna till 
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fusionen. En sådan utredning skall ges också 
vid en dotterbolagsfusion. Utredningen kan 
ha betydelse såväl för aktieägarna som för 
borgenärerna och övriga intressentgrupper 
när de bedömer fusionens inverkan på sin 
egen ställning.  

Enligt momentets 3 punkt skall i fusions-
planen för en absorptionsfusion vid behov tas 
in ett förslag till ändringar i det övertagande 
bolagets bolagsordning. Ett godkännande av 
fusionsplanen innebär sålunda också god-
kännande av nödvändiga ändringar i bolags-
ordningen. Det är inte alltid nödvändigt att 
göra ändringar i bolagsordningen på grund av 
en fusion. Det kan vara nödvändigt att ändra 
bolagsordningen också vid en dotterbolags-
fusion, t.ex. om det är meningen att moder-
bolaget i samband med fusionen skall överta 
en dottersammanslutnings firma. Fusionspla-
nen för en kombinationsfusion skall uppta ett 
förslag till bolagsordning för det nybildade 
bolaget. Enligt 12 § ersätter fusionsplanen 
avtalet om bildande vid en kombinationsfu-
sion.  

Fusionsplanen för en kombinationsfusion 
skall innehålla ett förslag till det övertagande 
bolagets verksamhetsorgan, dvs. till styrel-
semedlemmar och medlemmar i ett eventu-
ellt förvaltningsråd samt till revisorer och hur 
de skall väljas. I fusionsplanen kan utöver 
valet av styrelsemedlemmar, förvaltnings-
rådsmedlemmar och revisorer också före-
skrivas om val av styrelsens och förvalt-
ningsrådets ordförande samt verkställande di-
rektör. Om fusionsplanen för en kombina-
tionsfusion inte innehåller bestämmelser om 
styrelsens eller förvaltningsrådets ordförande 
eller om bolagets verkställande direktör, kan 
det nybildade bolagets organ i enlighet med 
lagen och bolagsordningen välja dessa innan 
fusionen verkställs. Det nybildade bolagets 
samtliga organ kan sålunda anmälas för regi-
strering i samband med anmälan om att fu-
sionen verkställts. Det kan vara motiverat att 
i fusionsplanen ta in bestämmelser för den 
händelse att ledningens sammansättning änd-
ras innan fusionen verkställs, t.ex. med tanke 
på den situationen att en del av den tilltänkta 
styrelsens medlemmar avgår.  

I fusionsplanen för en absorptionsfusion 
kan liksom när det gäller en kombinationsfu-
sion tas in bestämmelser om val av ledning 

och revisorer för bolaget, även om lagen inte 
förutsätter detta.  

Enligt momentets 4 punkt skall i fusions-
planen för en absorptionsfusion tas in ett för-
slag till det antal aktier som skall lämnas som 
vederlag, i det fall att fusionsvederlaget be-
står av aktier. Som fusionsvederlag kan läm-
nas både nya aktier och egna aktier som in-
nehas av det övertagande bolaget. Bestäm-
melsen motsvarar till denna del det som i 
9 kap. föreskrivs om aktieemission.  

Vid en kombinationsfusion skall läggas 
fram ett förslag till antal aktier i det överta-
gande bolaget. Om det finns flera aktieslag i 
det övertagande bolaget skall antalet aktier 
av varje slag uppges. Bestämmelsen om anta-
let aktier som skall lämnas som vederlag el-
ler om det sammanlagda antalet aktier i det 
nybildade bolaget kan och i allmänhet skall 
ange maximiantal eller maximi- och minimi-
antal. Antalet aktier kan också bestämmas 
som ett bytesförhållande mellan det över-
låtande och det övertagande bolagets aktier. 
Härvid skall emellertid fästas avseende vid 
eventuella förändringar i det överlåtande bo-
lagets antal aktier, t.ex. till följd av att op-
tionsrätter utnyttjas. En eventuell bestämmel-
se om maximiantalet aktier i det övertagande 
bolagets bolagsordning begränsar antalet ak-
tier som kan lämnas som vederlag. Om samt-
liga till vederlag berättigade parter ger sitt 
samtycke behöver inget vederlag över huvud 
taget lämnas vid en absorptionsfusion. Vid 
en kombinationsfusion skall minst en aktie 
lämnas som vederlag.  

Ett sådant eventuellt vederlag som avses i 
momentets 5 punkt innebär utöver kontant-
vederlag bl.a. sådana villkor för optionsrätter 
i det övertagande bolaget som skall erbjudas 
som vederlag till innehavare av optionsrätter, 
vilka skall fogas till fusionsplanen i den form 
som avses i 10 kap. Eftersom i föreslagna 
10 kap. inte ingår något mot den gällande la-
gen svarande förbud mot att ge optionsrätter 
innan bolaget har registrerats, finns det inget 
hinder för att lämna optionsrätter som veder-
lag vid en kombinationsfusion.  

Enligt momentets 6 punkt skall det framgå 
av planen hur vederlaget fördelas mellan ak-
tieägarna i det överlåtande bolaget. Om det 
finns aktier av olika slag i bolaget skall det 
anges hur vederlaget fördelas mellan olika 
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aktieslag.  
I planen skall också anges när vederlaget 

skall överlämnas samt övriga villkor som 
gäller vederlaget. Av fusionsplanen skall 
framgå hur och när utbytet av det överlåtande 
bolagets aktiebrev och optionsbevis skall ske. 
Om bolagens aktier har anslutits till värdean-
delssystemet skall aktieägarna i det över-
låtande bolaget ges anvisningar om eventu-
ellt behövliga registreringar. I 13 § föreskrivs 
om krav på inlösen av aktiebrev och options-
bevis i samband med fusion. Om bolaget inte 
har aktiebrev räcker det att vederlagsaktierna 
förs in i aktieboken omedelbart efter att fu-
sionen har verkställts och aktierna registre-
rats. Enligt föreslagna 16 § 3 mom. får aktie-
ägarna i det överlåtande bolaget rätt till ve-
derlag då fusionen registreras och det över-
låtande bolaget samtidigt upplöses. Om en 
förutsättning för att få vederlag enligt planen 
är att aktieägaren vidtar aktiva åtgärder, t.ex. 
visar upp aktiebrev, kan en sådan handlings-
plikt ha betydelse när det gäller bedömning 
av frågan om rätten till fusionsvederlag kan 
preskriberas på det sätt som föreskrivs i 16 §.  

Av fusionsplanen och de handlingar som 
enligt 11 § skall hållas tillgängliga för aktie-
ägarna får aktieägarna reda på omständighe-
ter som påverkar värderingen av de bolag 
som deltar i fusionen och grunderna för för-
delning av vederlaget. Aktieägarna i det 
överlåtande bolaget har sålunda tillgång till 
den motiverade bedömning av bolagens vär-
de som gjorts av de i fusionen deltagande bo-
lagens ledning. Vidare skall i planen redogö-
ras för grunderna för bestämmandet och för-
delningen av vederlaget. Om det finns flera 
slag av aktier i det överlåtande eller i det 
övertagande bolaget skall i utredningen ock-
så redogöras för de grunder som har använts 
för att bestämma de olika aktieslagens värde 
i förhållande till varandra. I lagen föreslås 
inte någon mot den gällande lagen svarande 
bestämmelse enligt vilken en utredning om 
grunderna för bestämmande av vederlaget 
kan utelämnas med alla aktieägares sam-
tycke. Utredningen tryggar likställigheten 
mellan aktieägarna, vilket innebär att i fu-
sionsplanen också utan någon uttrycklig be-
stämmelse om saken med av aktieägarnas 
samtycke kan nämnas att någon detaljerad ut-
redning inte ges.  

Ett sådant yttrande av en godkänd revisor 
som avses i det föreslagna kapitlets 4 § gäller 
huvudsakligen den utredning av bolagens 
styrelser som avses i 6 punkten. Denna punkt 
motsvarar 14 kap. 4 § 2 mom. 9 punkten i 
den gällande lagen, emellertid med det 
tillägget att styrelsens skyldighet att utreda 
bytesförhållandet betonas i förslaget. Enligt 
4 § är en godkänd revisor skyldig att bekräfta 
att styrelsen lämnar riktiga och tillräckliga 
uppgifter om de nämnda omständigheterna.  

Enligt momentets 7 punkt skall fusionspla-
nen innehålla en utredning om eller ett för-
slag till de rättigheter som vid fusionen till-
kommer innehavare av optionsrätter och and-
ra i 10 kap. 1 § nämnda särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier i det överlåtande bo-
laget. Enligt lagförslagets 10 kap. 3 § skall 
rättigheterna förenas med villkor om vilken 
ställning rättigheterna har om bolaget fusio-
neras med ett annat bolag. Om det inte före-
skrivs något annat i optionsvillkoren eller om 
något annat inte avtalas har optionsrättsinne-
havare rätt att framställa lösningsanspråk 
med stöd av 13 §. Som ett avtal som begrän-
sar inlösenrätten skall i allmänhet betraktas 
en i optionsvillkoren ingående bestämmelse 
enligt vilken en optionsrättsinnehavare i 
samband med en fusion har rätt att få nya op-
tionsrätter i det övertagande bolaget, något 
annat verkligt vederlag eller rätt att utnyttja 
sina optionsrätter inom en skälig tid innan 
fusionen verkställs. Det kan emellertid vara 
skäl att förtydliga saken i optionsvillkoren. I 
planen skall redogöras för de rättigheter som 
baseras på optionsvillkoren, på något annat 
avtal och på lagen. Om t.ex. optionsrättsin-
nehavarna enligt fusionsplanen får fusions-
vederlag, skall på mottagandet av vederlaget 
tillämpas föreslagna 12 § enligt vilken nya 
optionsrätter som ges som vederlag inte be-
höver tecknas särskilt.  

Enligt momentets 8 punkt skall i fusions-
planen vid behov tas in ett förslag till ökning 
av det övertagande bolagets aktiekapital, om 
det är fråga om en absorptionsfusion. Av be-
stämmelserna om aktieemission följer att det 
inte i samtliga fall är nödvändigt att öka ak-
tiekapitalet, även om nya aktier ges som fu-
sionsvederlag. I en plan som gäller kombina-
tionsfusion skall emellertid alltid ingå ett för-
slag till det övertagande bolagets aktiekapi-
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tal. Aktiekapitalet i det övertagande bolaget 
skall alltid uppgå till minst det belopp som 
lagen eller bolagsordningen anger. Fusionen 
får inte heller leda till att ett eventuellt max-
imibelopp för aktiekapitalet överskrids.  

I förslaget föreskrivs inte hur fusionen på-
verkar det övertagande bolagets egna kapital. 
I förslaget krävs t.ex. inte att det övertagande 
bolagets bundna egna kapital skall motsvarar 
summan av de överlåtande bolagens egna 
kapital. Eftersom till en fusion ansluter sig 
motsvarande borgenärsskyddsförfarande som 
vid en minskning av aktiekapitalet finns det 
inget bolagsrättsligt hinder för att det överta-
gande bolagets aktiekapital förblir oförändrat 
vid en absorptionsfusion. Vid en kombina-
tionsfusion kan det övertagande bolagets ak-
tiekapital på motsvarande sätt understiga 
summan av de överlåtande bolagens aktieka-
pital, likväl så att det uppgår minst till det 
minimibelopp som anges i lagen och bolags-
ordningen.  

Enligt momentets 9 punkt skall i planen all-
tid tas in en utredning om det överlåtande bo-
lagets tillgångar, skulder och egna kapital 
samt om hur det överlåtande bolagets balans-
poster och eventuella poster som uppkommer 
till följd av fusionen, såsom en eventuell dif-
ferens mellan fusionsvederlaget och det över-
låtande bolagets nettotillgångar, skall noteras 
i det övertagande bolagets balansräkning och 
hur fusionen påverkar det övertagande bola-
gets eget kapital, utom beloppet av det aktie-
kapital som avses i 8 punkten.  

Bokföringsbestämmelserna har en väsent-
lig betydelse för hur de tillgångar och skulder 
som tillfaller det övertagande bolaget skall 
behandlas i dess bokföring. Det är i sista 
hand bokföringslagstiftningen som bestäm-
mer hur de tillgångar och skulder som tillfal-
ler ett bolag vid en fusion skall värderas och 
hur det övertagande bolagets eget kapital 
uppkommer vid fusionen. Av denna anled-
ning och eftersom fusionen genomförs först 
flera månader efter att fusionsplanen upprät-
tats kan i planen i allmänhet inte noggrant 
fastställas den slutliga ökningen av det över-
tagande bolagets eget kapital. Av denna an-
ledning skall i fusionsplanen redogöras för 
hur fusionen vid upprättandet av planen har 
beräknats påverka det övertagande bolagets 
eget kapital, genom en förklaring av den me-

tod, t.ex. anskaffningsutgifts- eller kombina-
tionsmetoden, enligt vilken fusionen skall 
bokföras, samt genom en presentation av 
värderingsprinciperna, t.ex. om fusionen 
skall redovisas enligt bokföringsvärden eller 
enligt verkliga värden som avses i IFRS-stan-
darderna.  

Bolagens styrelser borde inte i planen ges 
fri prövningsrätt i fråga om en eventuell ök-
ning av aktiekapitalet. Om fusionen t.ex. till 
följd av goodwillposter som beror på bokfö-
ringsbestämmelserna eller av någon annan 
orsak skulle leda till att det övertagande bo-
lagets eget kapital ökar med ett större belopp 
än det överlåtande bolagets eget kapital, skall 
i fusionsplanen redogöras för grunden till 
ökningen av det egna kapitalet. Trots att det 
belopp som skall betalas för aktierna eller en 
annan post som har investerats i bolaget som 
eget kapital enligt huvudregeln i förslaget 
skall tas upp i aktiekapitalet och eventuellt i 
en fond för inbetalt fritt eget kapital, kan det 
följa av bokföringsbestämmelserna att den 
ökning av tillgångarna som orsakas av fusio-
nen kan noteras också som en ökning av and-
ra egna kapitalposter, t.ex. som en ökning av 
vinstmedlen. Av fusionsplanen skall framgå 
till vilka andra egna kapitalposter än aktieka-
pitalet en eventuell ökning av det övertagan-
de bolagets eget kapital skall hänföras. I all-
mänhet kan avvikelse göras från de i en fu-
sionsplan ingående bokföringsrelaterade pla-
nerna och bedömningarna endast om ett för-
farande som föreslås i planen inte är möjligt.  

En sådan utredning som avses i denna 
punkt behövs också vid en vederlagsfri dot-
terbolagsfusion, eftersom också en sådan kan 
ändra det övertagande bolagets balansstruk-
tur. Även om det i allmänhet inte är möjligt 
att vid en dotterbolagsfusion ge vederlagsak-
tier eller öka aktiekapitalet, kan fusionen på-
verka det övertagande bolagets eget kapital 
bl.a. på grund av en registrerad fusionsdiffe-
rens (fusionsvinst eller -förlust). Om det i 
samband med en dotterbolagsfusion är nöd-
vändigt att öka det övertagande bolagets ak-
tiekapital t.ex. genom en fondöverföring, är 
detta möjligt genom ett särskilt beslut som 
avses i 11 kap. Vid en dotterbolagsfusion är 
utredningens huvudsakliga syfte att fungera 
som underlag för en godkänd revisors be-
dömning av frågan om fusionen äventyrar 
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betalningen av det övertagande bolagets 
skulder. Om det vid en dotterbolagsfusion 
uppkommer s.k. fusionsvinst eller -förlust, är 
det i allmänhet skäl att i utredningen behand-
la frågan om hur dessa skall tas upp i det 
övertagande bolagets balansräkning. Efter-
som en sådan utredning som avses i 9 punk-
ten vid en dotterbolagsfusion inte har någon 
betydelse för värderingen av fusionsvederla-
get, kan utredningen i allmänhet vara mindre 
utförlig än vid andra typer av fusioner.  

En i denna punkt avsedd utredning av det 
överlåtande bolagets tillgångar och skulder 
motsvarar till sitt syfte en sådan utredning 
om apportegendom som avses i 2 kap. 6 § 
och 9 kap. 12 §. Det huvudsakliga syftet med 
sådana uppgifter som avses i denna punkt är 
att utgöra underlag för värderingen av egen-
dom som används som betalning vid en ök-
ning av det egna kapitalet. Liksom i 6 punk-
ten, som gäller bytesförhållandet, understryks 
i denna bestämmelse styrelsens skyldighet att 
utreda hur värdet bestäms på den egendom 
som tillfaller det övertagande bolaget. En 
godkänd revisor skall i enlighet med 14 § i 
samband med anmälan om att fusionen verk-
ställts ge ett yttrande om de omständigheter 
som nämns i punkten. Aktieägarnas rätt att få 
uppgifter om de i fusionen deltagande bola-
gens ekonomiska ställning tryggas i första 
hand genom vad som i 11 § föreskrivs om 
framläggande av uppgifter om de i fusionen 
deltagande bolagens ekonomiska ställning.  

Enligt momentets 10 punkt skall i fusions-
planen tas in ett förslag om de i fusionen del-
tagande bolagens rätt att besluta om sådana 
arrangemang utöver sedvanlig affärsverk-
samhet som påverkar deras egna kapital eller 
antal aktier. Sådana beslut kan gälla bl.a. ök-
ning av aktiekapitalet, vinstutdelning, förvärv 
och avyttring av egna aktier samt beslut om 
fusion och delning, men också t.ex. beslut 
om att sälja en betydande del av bolagets af-
färsverksamhet. Daglig affärsverksamhet 
som genom sitt resultat påverkar det egna 
kapitalet, hör inte till den kategori av åtgär-
der som avses i punkten. Som sådana åtgär-
der anses i allmänhet inte heller t.ex. emis-
sion av optionsrätter i enlighet med bolagets 
tidigare fastställda optionsprogram, om inte 
emissionen av optionsrätterna väsentligt av-
viker från bolagets tidigare sedvanliga verk-

samhet eller om sådan möjlighet inte uttryck-
ligen har förbjudits i fusionsplanen eller om 
det finns någon annan motsvarande orsak till 
förbudet. Bestämmelsen gäller inte verkstäl-
lighet av beslut som har fattats före under-
tecknandet av fusionsavtalet, vilket bl.a. in-
kluderar aktieteckning med stöd av tidigare 
emitterade optionsrätter. T.ex. en aktieemis-
sion i det överlåtande bolaget kan leda till att 
en förutsättning för att  fusionsvederlag skall 
kunna lämnas i det förhållande som avses i 
fusionsplanen är att flera aktier ges än fu-
sionsplanen eller det övertagande bolagets 
bolagsordning tillåter.  

I en sådan utredning som avses i denna 
punkt kan också t.ex. konstateras att de 
nämnda åtgärderna förutsätter samtycke av 
styrelserna för alla de i fusionen deltagande 
bolagen.  

Också borgenärerna för ett kapitallån har 
rätt att motsätta sig en fusion om inte något 
annat uttryckligen har avtalats. I fusionspla-
nen skall i enlighet med 11 punkten ingå en 
utredning om kapitallån om borgenärerna har 
rätt att kräva betalning för sin fordran eller 
betryggande säkerhet. Om fusionen enligt ett 
sådant yttrande av en godkänd revisor som 
avses i 4 § är ägnad att äventyra betalningen 
av det övertagande bolagets skulder, skall i 
fusionsplanen tas in en utredning också om 
det övertagande bolagets kapitallån, om des-
sas borgenärer har rätt att motsätta sig fusio-
nen.  

Enligt momentets 12 punkt skall i fusions-
planen nämnas det antal aktier som det över-
låtande bolaget och dess dottersammanslut-
ningar äger i det övertagande bolaget och 
dess moderbolag. I fråga om dessa aktier 
motsvarar fusionen till sina verkningar för-
värv av egna aktier. Enligt denna punkt krävs 
dessutom en utredning om antalet aktier som 
det överlåtande och det övertagande bolaget 
äger i det överlåtande bolaget. För dessa ak-
tier skall enligt föreslagna 16 § inte betalas 
något vederlag, vilket kan påverka ägarför-
hållandena efter fusionen.  

Enligt momentets 13 punkt skall i fusions-
planen tas in en utredning om de i fusionen 
deltagande bolagens företagsinteckningar. 
Såväl i den gällande lagen som i lagförslaget 
förutsätts att före genomförandet av fusionen 
avtalas om företrädesrätten för den händelse 
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att företagsinteckningarna är flera. Denna 
punkt har närmast en informativ betydelse. 
Fusionsplanen kan begränsa parternas rätt att 
ta nya företagsinteckningar efter att fusions-
planen undertecknats.  

Enligt momentets 14 punkt skall i fusions-
planen ingå en utredning om eller ett förslag 
till särskilda förmåner och rättigheter för de 
personer som räknas upp i bestämmelsen. En 
utredning skall läggas fram om förmåner som 
baseras på ett tidigare avtal eller på ett avtal 
som annars är fristående från fusionsplanen, 
t.ex. om fusionsarvode enligt ett direktörsav-
tal, och dessutom kan i fusionsplanen tas in 
ett förslag om nya fusionsrelaterade förmå-
ner, om sådana skall behandlas på bolags-
stämman eller om beslut om dem skall fattas 
samtidigt som fusionsbeslutet. Syftet med 
bestämmelsen är att förbättra aktieägarnas 
möjligheter att bedöma orsakerna till ett fu-
sionsprojekt samt de uppgifter och yttranden 
som skall ges i fusionsplanen och dess bila-
gor.  

Enligt momentets 15 punkt skall i fusions-
planen ingå förslag till den planerade tid-
punkten för registrering av verkställandet av 
fusionen. Den beräknade tidpunkten för fu-
sionens ikraftträdande är av intresse inte en-
bart för de i fusionen deltagande bolagen 
utan också för dessas aktieägare, borgenärer 
och övriga intressentgrupper. Om fusionen 
inte genomförs inom den planerade tidtabel-
len utgör detta inget hinder för registrering. 
Parterna i fusionsplanen kan emellertid åbe-
ropa en försening i sina inbördes relationer, i 
enlighet med de allmänna avtalsrättsliga 
principerna. Utöver den planerade tidpunkten 
för registreringen av att fusionen genomförts 
kan i fusionsplanen enligt gällande praxis be-
stämmas från vilken tidpunkt bolagen skall 
driva verksamhet för gemensam räkning. Av-
sikten med sådana bestämmelser är att säker-
ställa att bolagen inte medan fusionsförfa-
randet pågår påbörjar affärstransaktioner som 
väsentligt kan påverka utgångspunkterna för 
fusionsplanen. Bolagens bokföringar skall 
emellertid hållas isär till dess att fusionen har 
verkställts.  

I momentets sista punkt, dvs. i 16 punkten 
nämns att i fusionsplanen kan tas in förslag 
till eventuella andra villkor. I fusionsplanen 
tas också ofta in andra villkor än de som 

nämns i den gällande lagens 14 kap. 4 § och i 
det föreslagna kapitlets 3 §. Dessa villkor 
gäller bl.a. arbetstagarnas ställning under fu-
sionen och karaktären av det övertagande bo-
lagets affärsverksamhet samt den verksamhet 
som bedrivs under fusionsförfarandet. Som 
villkor för verkställandet av fusionen kan 
också ställas någon särskild omständighet, 
t.ex. att vissa lönsamhetsmål uppnås. Till 
dessa delar utgör fusionsplanen i allmänhet 
ett inbördes avtal mellan bolagen och be-
stämmelserna skall sålunda bedömas från av-
talsrättsliga utgångspunkter, förutsatt att de 
extra bestämmelserna inte strider mot aktie-
bolagslagen. De extra bestämmelserna kan 
också utgöras av styrelsens förslag att bo-
lagsstämman utöver godkännandet av fusio-
nen skall besluta om andra sådana omstän-
digheter som hör till dess behörighet än de 
som föreskrivs i kapitlet om fusion. Bestäm-
melsen hindrar inte bolagen att utom fu-
sionsplanen ingå avtal om fusionen. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall på en dot-
terbolagsfusion inte tillämpas de punkter som 
gäller vederlag till aktieägarna, innehavare av 
optionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier, ökning av aktieka-
pitalet samt de i fusionen deltagande bola-
gens rätt att under fusionsförfarandet besluta 
om åtgärder som påverkar det egna kapitalet 
eller antalet aktier.  

4 §. En godkänd revisors yttrande. I denna 
paragraf föreskrivs om en godkänd revisors 
yttrande till de i fusionen deltagande bolagen 
om fusionsvederlaget samt om huruvida be-
talningen av det övertagande bolagets skul-
der eventuellt äventyras.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall en god-
känd revisor ge varje i fusionen deltagande 
bolag ett yttrande om fusionsplanen. Ut-
gångspunkten är den att en godkänd revisor 
ger yttrande till alla bolag, men yttranden kan 
också ges av flera revisorer. Varje i fusionen 
deltagande bolag kan t.ex. ha en egen revisor 
som ger yttrande. De som ger yttranden skall 
emellertid vara godkända av styrelserna för 
samtliga i fusionen deltagande bolag. I varje 
yttrande skall fusionen bedömas som en hel-
het, ur det bolags synvinkel som yttrandet 
ges till. Vid en trepartsfusion skall yttrande 
emellertid inte ges till en part som lämnar fu-
sionsvederlag.  
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En godkänd revisors yttrande kan ha flera 
olika syften. Det primära syftet är att säker-
ställa att de uppgifter som fusionsplanen ger 
aktieägarna om vederlaget är riktiga och till-
räckliga. De uppgifter som lämnas i fusions-
planen skall vara sådana att aktieägarna i de 
bolag som deltar i fusionen på basis av dem 
kan bedöma om fusionen och aktiernas utby-
tesförhållande eller bestämmande av veder-
laget i övrigt är rättvisa från deras synpunkt 
som äger aktier i de bolag som deltar i fusio-
nen. I yttrandena behandlas framförallt vär-
deringen av de bolag som deltar i fusionen, 
eftersom grunderna för bestämmande av ve-
derlaget i allmänhet baseras på dessa värde-
ringar. I yttrandet skall uppges de metoder 
som har använts för värderingen av de i fu-
sionen deltagande bolagen eller för bestäm-
mandet av bytesförhållandet mellan aktierna 
samt tas in en bedömning av dessa metoders 
ändamålsenlighet. Vid värderingen av det 
överlåtande bolaget skall framförallt beaktas 
den inverkan som ansvarsförbindelser och 
ansvar som inte ingår i balansräkningen har 
till följd av fusionens karaktär av generalsuc-
cession. I yttrandet skall också redogöras för 
eventuella andra särskilda värderingsproblem 
och för skillnaderna mellan olika värde-
ringsmetoder.  

Om en godkänd revisor anser att fusionen 
äventyrar betalningen av det övertagande bo-
lagets skulder skall borgenärsskyddsförfa-
randet utsträckas också till dessa. Betalning-
en av det övertagande bolagets skulder kan 
äventyras t.ex. om det överlåtande bolaget 
går med förlust, om det överlåtande bolaget 
har stora ansvarsförbindelser eller ansvar 
som inte ingår i balansräkningen eller om ett 
stort penningvederlag eller ett högt lösenbe-
lopp betalas till det överlåtande bolaget.  

Enligt den gällande lagen kan till en obero-
ende sakkunnigs yttrande ansluta sig också 
en bedömning av egendom som övergår till 
det övertagande bolaget. Till denna del har 
ett yttrande som skall ges enligt den gällande 
lagen samma syfte som den utredning som 
styrelsen skall ge i samband med en aktie-
emission som betalas med apportegendom. 
På motsvarande sätt som enligt lagförslagets 
9 kap. har fastställandet av värdet på till-
gångar som tillförs det egna kapitalet emel-
lertid i förslaget överförts till det yttrande 

som en revisor skall ge i samband med regi-
streringen av fusionen.  

Eftersom yttrandet skall fogas till fusions-
planen redan i samband med att denna regi-
streras, motsvarar det inte nödvändigtvis bo-
lagets situation när fusionsbeslutet fattas. Om 
den revisor som ger yttrandet under fusions-
förfarandet märker att yttrandet inte längre 
ger en riktig bild av de i fusionen deltagande 
bolagens ställning, kan revisorn i enlighet 
med god revisionssed eller enligt sitt upp-
dragsavtal vara skyldig att anmäla eventuella 
väsentliga förändringar till styrelsen för det 
bolag som revisorn har gett yttrande till.  

Liksom enligt den gällande lagen kan det 
yttrande som avses här ges av någon av de i 
fusionen deltagande bolagens revisorer eller 
av någon annan godkänd revisor.  

Enligt 2 mom. kan yttrande vid en dotterbo-
lagsfusion och med samtycke av samtliga ak-
tieägare i de bolag som deltar i fusionen ges 
endast om borgenärernas ställning.  

Med de ändringar som nämns ovan mot-
svarar förslaget 14 kap. 6 § i den gällande la-
gen.  

 
Registrering av fusionsplanen och kallelse på 
borgenärerna 

5 §. Registrering av fusionsplanen. Enligt 
förslaget skall de i fusionen deltagande bola-
gen eller, vid en dotterbolagsfusion, moder-
bolaget anmäla fusionsplanen för registrering 
inom en månad från undertecknandet av pla-
nen. Om anmälan inte görs inom tidsfristen 
eller om registrering vägras, förfaller fusio-
nen.  

Förslaget skiljer sig från gällande 14 kap. 
5 § i det avseendet att till fusionsplanen i 
samband med registreringen skall fogas en-
dast ett yttrande av en godkänd revisor. De 
övriga bilagorna till fusionsplanen skall en-
ligt 11 § hållas tillgängliga för aktieägarna 
före fusionsbeslutet. Yttrandet skall emeller-
tid sändas till registermyndigheten i samband 
med registreringen av fusionsplanen. Detta 
beror på att borgenärsskyddsförfarandet tidi-
gareläggs samt på att yttrandet har betydelse 
för borgenärsskyddet.  

Registermyndigheten granskar i samband 
med registreringen fusionsplanens laglighet.  

6 §. Kallelse på borgenärerna. I denna pa-
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ragraf föreslås bestämmelser om kallelse på 
de i fusionen deltagande bolagens borgenä-
rer. Enligt paragrafens 1 mom. skall regis-
termyndigheten utfärda en kallelse på de 
borgenärer vilkas fordran på det överlåtande 
bolaget har uppkommit före registreringen av 
fusionsplanen. Med avvikelse från den gäl-
lande lagen föreslås inte längre att borgenärs-
skyddsförfarandet skall tillämpas på ford-
ringar som har uppkommit efter kallelsen om 
fusionsplanen. För att det skall bli lättare att 
använda handelsregistret i realtid och med 
beaktande av de utvecklade systemen för 
hantering av företagsdata är det inte längre 
nödvändigt att utsträcka borgenärsskyddet till 
nya borgenärer. Borgenärer vilkas fordringar 
har uppkommit efter offentliggörandet av fu-
sionsplanen har i den förändrade situationen 
inte motsvarande behov av rättsskydd som 
tidigare borgenärer, för vilka fusionen ofta 
innebär en väsentlig förändring av skuldför-
hållandet. Det kan följa av de allmänna av-
talsrättsliga principerna att det överlåtande 
bolaget skall upplysa motparterna i ett fu-
sionsprojekt också om nya skuld- och avtals-
förhållanden.  

I kallelsen skall enligt 2 mom. nämnas bor-
genärens rätt att motsätta sig fusionen. Be-
stämmelsen motsvarar huvudsakligen gällan-
de lag. I kallelsen skall också nämnas hur 
och inom vilken tid en borgenär skall anmäla 
att han eller hon motsätter sig fusionen. Kal-
lelseförfarandet motsvarar förfarandet i sam-
band med minskning av aktiekapitalet.  

Enligt 3 mom. skall kallelse utfärdas också 
på det övertagande bolagets borgenärer, om 
fusionen enligt ett yttrande av en godkänd 
revisor som avses i 4 § kan äventyra betal-
ningen av det övertagande bolagets skulder. I 
annat fall har det övertagande bolagets bor-
genärer inte rätt att motsätta sig fusionen el-
ler att på grund av den kräva betalning eller 
säkerhet för sina fordringar.  

Kallelsetiden har förkortats från nuvarande 
fyra månader till tre månader, men eftersom 
det i den gällande lagen förutsätts att borge-
närerna meddelar att de motsätter sig fusio-
nen senast en månad före den i kallelsen an-
givna dagen, påverkar ändringen i praktiken 
inte borgenärernas rättigheter. Den kallelse-
tid på tre månader som föreskrivs i lagen om 
offentlig stämning gäller enligt förslaget i 

samband med alla de borgenärsskyddsför-
faranden som avses i denna lag. För ansökan 
om kallelse har satts ut en fyra månaders 
tidsfrist som räknas från registreringen av fu-
sionsplanen och skall iakttas vid hot om att 
fusionen förfaller. Bestämmelsen hindrar inte 
att kallelse söks redan i samband med att fu-
sionsplanen anmäls för registrering. 

Paragrafen stämmer i övrigt överens med 
14 kap. 14 § 1 mom. i den gällande lagen.  

7 §. Bolagets skriftliga meddelande till 
borgenärerna. I denna paragraf föreskrivs 
om det överlåtande bolagets skyldighet att 
skriftligen underrätta sina vid tidpunkten för 
registreringen av fusionsplanen kända borge-
närer om en sådan kallelse som avses i 6 §. 
Om borgenärsskyddsförfarandet skall tilläm-
pas också i det övertagande bolaget, tilläm-
pas paragrafen med stöd av hänvisningsbe-
stämmelsen i 6 § också på det övertagande 
bolaget. Eftersom endast de borgenärer är 
skyddade enligt 6 § vilkas fordran har upp-
kommit före kallelsen om fusionsplanen, är 
situationen den dag då fusionsplanen regi-
streras avgörande för vilka som skall få med-
delandet. 

Eftersom inlösen av minoritetsaktieägares 
aktier samt optionsrätter och andra sådana 
särskilda rättigheter som berättigar till aktier 
innebär utbetalning av bolagets medel är det 
motiverat att borgenärerna underrättas om in-
lösenförfarandet. Av denna anledning före-
slås i paragrafen en bestämmelse om att bo-
laget i meddelandet skall nämna det antal ak-
tier samt optionsrätter och andra rättigheter 
som berättigar till aktier lösningsanspråket 
avser. Detta meddelande kan sändas först ef-
ter den bolagsstämma som beslutar om fu-
sionen, då bolaget har fått veta hur många 
aktier lösningsanspråket avser. Om ingen har 
rätt att kräva inlösen, t.ex. efter att samtliga 
aktieägare har avstått från sin rätt och om op-
tionsvillkoren inte tillåter inlösen, eller i ett 
sådant undantagsfall där ett brev sänds till 
det övertagande bolagets borgenärer,  kan det 
skriftliga meddelandet emellertid sändas före 
bolagsstämman. I 14 § föreskrivs om bola-
gets skyldighet att ge registermyndigheten en 
försäkran om att meddelandena har sänts.  

Paragrafen stämmer huvudsakligen överens 
med 14 kap. 14 § i den gällande lagen.   

8 §. Företagssanering. I paragrafen före-
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slås en bestämmelse om hur en fusion påver-
kas av ett saneringsförfarande enligt lagen 
om företagssanering. Enligt förslaget ersätter 
saneringsprogrammet under vissa förutsätt-
ningar ett sådant borgenärsskyddsförfarande 
som avses i 6 §. Paragrafen motsvarar 
14 kap. 15 § i den gällande lagen.  

 
Fusionsbeslut 

9 §. Behöriga organ och beslutstidpunkt. 
Enligt paragrafens 1 mom. skall bolagsstäm-
man i det överlåtande bolaget besluta om fu-
sionen. Vid en dotterbolagsfusion kan emel-
lertid det överlåtande bolagets styrelse beslu-
ta om fusionen, eftersom det övertagande bo-
laget äger samtliga aktier i det överlåtande 
bolaget.  

Enligt paragrafens 2 mom. beslutar styrel-
sen i det övertagande bolaget om fusionen 
om inte aktieägare med minst en tjugondel av 
bolagets aktier kräver att fusionsplanen skall 
behandlas av bolagsstämman. Med avvikelse 
från den gällande lagen skall rösträttslösa ak-
tier i enlighet med lagförslagets 3 kap. räknas 
med när gränsen bestäms. Bestämmelserna 
om behöriga beslutsorgan motsvarar 14 kap. 
8 § i den gällande lagen.  

Ärendet skall behandlas på det övertagande 
bolagets bolagsstämma också i det fall att 
genomförandet av fusionen förutsätter åtgär-
der som styrelsen inte har befogenheter att 
vidta, t.ex. ändring av bolagsordningen, änd-
ring av styrelsens sammansättning eller ak-
tieemission utöver styrelsens gällande be-
myndigande.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att bolags-
stämma skall hållas eller styrelsen fatta ett 
fusionsbeslut inom fyra månader från regi-
streringen av fusionsplanen vid äventyr att 
fusionen förfaller. Denna tidsfrist har satts ut 
i syfte att trygga att uppgifterna i fusionspla-
nen är tillräckligt uppdaterade när fusionsbe-
slutet fattades. För tryggande av borgenärer-
nas rätt att få vetskap om eventuell inlösen av 
aktier samt optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter som berättigar till aktier i sam-
band med fusionen, skall en bolagsstämma i 
en situation där inlösenrätt kan uppkomma 
alltid hållas minst en månad före utgången av 
den tid inom vilken borgenärerna har rätt att 
motsätta sig fusionen. Bolaget kan i så fall 

inom den tid som föreskrivs i 7 § till borge-
närerna sända ett skriftligt meddelande om 
det antal aktier och optionsrätter som har 
krävts bli inlösta.  

I paragrafens 4 mom. hänvisas till bestäm-
melserna om kvalificerad majoritet i lagför-
slagets 5 kap. 27 §. Av 3 mom. i denna para-
graf följer att fusionsbeslut i ett överlåtande 
bolag som har flera aktieslag skall fattas med 
kvalificerad majoritet för varje aktieslag.  

10 §. Stämmokallelse samt information till 
innehavare av optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier. I 
denna paragraf föreskrivs om tidpunkten för 
och sammankallandet av den bolagsstämma 
som skall besluta om godkännandet av fu-
sionsplanen. Motsvarande bestämmelser till 
den gällande lagen finns i 14 kap. 9 §.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om sam-
mankallande av den bolagsstämma som skall 
besluta om fusionen. Detta moment gäller 
såväl det överlåtande som det övertagande 
bolaget. Minimitiden för sammankallande av 
bolagsstämman är en månad. Kravet på läng-
re kallelsetid i detta fall stämmer överens 
med gällande lag. Kravet är baserat på fu-
sionsdirektivet och på att aktieägarna skall ha 
tillräckligt med tid att bekanta sig med fu-
sionshandlingarna och bilda sig en motiverad 
uppfattning om fusionen. Till övriga delar 
motsvarar momentet de bestämmelser som 
föreslås i 5 kap.  

I det överlåtande bolaget skall stämmokal-
lelsen enligt 2 mom. alltid sändas i skriftlig 
form. Om aktieägarna är eniga om saken kan 
de också i detta fall hålla bolagsstämma utan 
kallelse, vilket innebär att bolagsstämman 
kan hållas t.o.m. före kallelsen om fusions-
planen. Registreringen av fusionsplanen kan i 
ett bolag med få ägare i så fall ske samtidigt 
som fusionsbeslutet fattas.  

Aktieägarna i det överlåtande bolaget skall 
i kallelsen informeras om rätten att kräva in-
lösen av sina aktier. Dessutom skall de i lös-
ningsberättigade innehavarna av optionsrätter 
och andra särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier i det överlåtande bolaget underrät-
tas om saken. Eftersom bolaget inte behöver 
föra någon mot en aktieägarförteckning sva-
rande obligatorisk förteckning över inneha-
varna av dessa rättigheter föreslås i momen-
tet en bestämmelse enligt vilken bolaget skall 
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underrätta rättsinnehavarna om lösningsrät-
ten i den officiella tidningen. Om rättsinne-
havarna kan nås per brev eller om ingen av 
dem har rätt att kräva inlösen, behöver något 
meddelande inte publiceras.  

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestäm-
melse om att styrelsen i det övertagande bo-
laget antingen skall sammankalla bolags-
stämman för att besluta om fusionen eller 
underrätta bolagets aktieägare om fusionen. 
Härvid skall iakttas vad som i 5 kap. 20 § 
1 mom. eller i bolagsordningen föreskrivs 
om stämmokallelse. Kravet på en sådan 
skriftlig kallelse som avses i paragrafens 
2 mom. gäller inte kallelse till det övertagan-
de bolagets stämma och sålunda inte heller 
det meddelande som skall sändas till aktie-
ägarna.  

Aktieägare som vill att fusionen skall be-
handlas på bolagsstämman skall skriftligen 
kräva detta inom en månad från meddelan-
det. De fusionshandlingar som avses i gäl-
lande 11 § skall hållas tillgängliga för aktie-
ägarna från det att meddelandet sänts. Mo-
mentet motsvarar 14 kap. 9 § 3 mom. i den 
gällande lagen. Den kallelse som skall sändas 
till det övertagande bolagets aktieägare base-
ras i fråga om publika aktiebolag på fusions-
direktivet. Kallelseförfarandet skall med stöd 
av direktivet användas också vid dotterbo-
lagsfusioner där moderbolaget är ett publikt 
aktiebolag. Förpliktelsen har konsekvent ut-
sträckts till att gälla alla dotterbolagsfusioner. 
I moderbolag med få ägare kan en avvikelse 
från förpliktelsen alltid göras med samtycke 
av samtliga aktieägare.  

Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom. 
kan en kortare kallelsetid än enligt 1 mom. 
tillämpas om bolagsstämman sammankallas 
på yrkande av en aktieägare. Det övertagande 
bolagets stämma kan sammankallas en vecka 
före bolagsstämman, den sista anmälnings-
dagen eller den utsatta dagen, om tiden från 
det meddelande som avses i 3 mom. till bo-
lagsstämman, den sista anmälningsdagen el-
ler den utsatta dagen uppgår till minst en må-
nad. Om en längre minimikallelsetid har be-
stämts i bolagsordningen kan bolagsstämman 
hållas först efter denna minimikallelsetid från 
bolagets meddelande. Om det t.ex. bestäms i 
bolagsordningen att stämmokallelsen skall 
sändas en månad före den sista anmälnings-

dagen till bolagsstämman och anmälningsda-
gen infaller tio dagar före bolagsstämman, 
kan bolagsstämman hållas en månad och tio 
dagar från meddelandet. Stämmokallelsen 
kan härvid oavsett bolagsordningen sändas 
senast en vecka före den sista anmälningsda-
gen. Till följd av de ovan nämnda bestäm-
melser som motsvarar den gällande lagen 
fördröjs inte godkännandet av fusionsplanen 
i det övertagande bolaget trots att bolags-
stämman fattar beslut om saken först på yr-
kande av en aktieägare.  

11 §. Framläggande och sändande av 
handlingar. I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om att fusionshandlingarna skall 
hållas tillgängliga för aktieägarna hos alla 
bolag som deltar i fusionen samt att hand-
lingarna skall sändas till aktieägarna och läg-
gas fram på bolagsstämman. Början av den 
föreslagna paragrafens 1 mom. är baserad på 
lagförslagets 5 kap. 21 §. Motsvarande be-
stämmelse i den gällande lagen finns i 
14 kap. 9 §. De handlingar som skall hållas 
tillgängliga motsvarar i huvudsak de bilagor 
till fusionsplanen som avses i den gällande 
lagens 14 kap. 7 §. Handlingarna skall hållas 
tillgängliga minst en månad före fusionsbe-
slutet och efter den anmälan som avses i 10 § 
3 mom.  

Samtliga handlingar som nämns i paragra-
fen skall hållas tillgängliga för aktieägarna i 
de bolag som deltar i fusionen. Med avvikel-
se från 14 kap. 7 § i den gällande lagen be-
höver de handlingar som avses i paragrafen, 
med undantag för revisorsyttrandet, inte fo-
gas till fusionsplanen. De behöver inte heller 
fogas till registeranmälan.  

Enligt paragrafens 1 mom. 1 punkten skall 
fusionsplanen alltid hållas tillgänglig.  

Enligt momentets 2 punkt skall boksluten, 
verksamhetsberättelserna och revisionsberät-
telserna för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna hållas tillgängliga. Om bok-
slutet för den senast avslutade räkenskapspe-
rioden inte ännu har fastställts, i typfallet om 
fusionsbeslut fattas av ett i fusionen delta-
gande bolags ordinarie bolagsstämma, skall 
till fusionsplanen fogas det eventuellt icke 
fastställda bokslutet, som i allmänhet skall 
fastställas av den bolagsstämma som beslutar 
om fusionen, samt de två föregående fast-
ställda boksluten. Bestämmelsen gäller ut-
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tryckligen bokslut som har upprättats för rä-
kenskapsperioder och inte t.ex. bokslut som 
har upprättats för någon annan period än en 
räkenskapsperiod, t.ex. med tanke på utbetal-
ning av medel. I enlighet med bokföringsla-
gens 6 kap. 1 § skall i ett bokslut ingå också 
ett eventuellt koncernbokslut.  

Enligt momentets 3 punkt skall på bolags-
stämman läggas fram också ett publikt aktie-
bolags bokslut, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse för tiden efter den senast 
avslutade räkenskapsperioden, om det har 
förflutit över sex månader från räkenskapspe-
riodens slut till fusionsplanens datum. Den 
bokslutsperiod som avses i punkten får avslu-
tas tidigast tre månader före datum för fu-
sionsplanen. I den gällande lagen har skyl-
digheten att upprätta mellanbokslut samman-
kopplats med datum för den bolagsstämma 
som beslutar om fusionen och gäller samtliga 
aktiebolagsformer. Med avvikelse från den 
gällande lagen hänvisas i förslaget inte längre 
till mellanbokslut utan till bokslut. Genom 
ändringen understryks den omständigheten 
att det bokslut som avses i punkten skall upp-
rättas med iakttagande av redovisningsprin-
ciperna. Innehållsmässigt motsvarar punkten 
de minimikrav som fusionsdirektivet ställer i 
fråga om skyldigheten att upprätta mellan-
bokslut.  

Enligt momentets 4 punkt skall på bolags-
stämman läggas fram eventuella utbetal-
ningsbeslut som inte framgår av bokslutet för 
den senaste avslutade räkenskapsperioden. 
Besluten skall hållas tillgängliga också i det 
fall att utbetalningen av medel framgår av det 
bokslut som avses i 3 punkten, av den delårs-
rapport som avses i 5 punkten eller av den 
redogörelse som avses i 6 punkten.  

Enligt momentets 5 punkt skall till planen 
fogas kopior av ett i fusionen deltagande bo-
lags eventuella delårsrapport efter den senas-
te räkenskapsperioden. Delårapporten behö-
ver inte särskilt fogas till planen, om rapport-
perioden omfattas av det bokslut som avses i 
3 punkten.  

Enligt momentets 6 punkt skall till planen 
fogas också styrelsens redogörelse för sådana 
väsentliga händelser efter den senaste räken-
skapsperioden som inte framgår av bokslutet 
eller av delårsrapporten. Om väsentliga för-
ändringar sker efter att handlingarna lagts 

fram kan det vara skäl att styrelsen underrät-
tar bolagsstämman och andra som deltar i fu-
sionen om dessa. I fusionsplanen kan också 
tas in bestämmelser om informationen.  

Enligt momentets 7 punkt skall också ett 
sådant yttrande om fusionsplanen läggas 
fram som avses i 4 §.  

Den gällande lagens bestämmelser om re-
visorernas och förvaltningsrådets yttranden 
om mellanbokslut, delårsrapporter och sty-
relsens redogörelser föreslås bli slopade. 
Ändringen stämmer överens med den praxis 
som omfattas i lagförslagets 5 kap. och övri-
ga kapitel.  

Vid en trepartsfusion skall enligt föreslag-
na 2 mom. för alla aktieägare i de bolag som 
deltar i fusionen hållas tillgängliga också 
uppgifter om personer som har lämnat fu-
sionsvederlag. Dessa uppgifter behövs för att 
aktieägarna i det överlåtande bolaget skall 
kunna bedöma värdet av fusionsvederlaget, 
framförallt av aktier. Om det fattas beslut om 
fördelning av fusionsvederlaget vid den parts 
ordinarie bolagsstämma som lämnar fusions-
vederlag skall till planen fogas det bokslut 
som fastställs vid stämman. Om en part som 
lämnar fusionsvederlag inte är bokförings-
skyldig torde det inte vara möjligt att lämna 
någon utredning om resultatet och redogörel-
sen för bolagets ekonomiska tillstånd blir 
sannolikt knapphändig. I så fall skall en ut-
redning ges för kalenderåret innan fusionen 
och för tiden därefter.  

12 §. Rättsverkningarna av fusionsbeslut. I 
paragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse 
om att det överlåtande bolagets fusionsbeslut 
ersätter de åtgärder som annars skulle förut-
sättas för att rätt till fusionsvederlag skall 
uppkomma. När en fusion genomförs får 
samtliga aktieägare i det överlåtande bolaget 
enligt huvudregeln fusionsvederlag för sina 
aktier, oberoende av om de har deltagit i bo-
lagsstämman eller på något annat sätt god-
känt förfarandet. För att aktieägarnas passivi-
tet inte skall försvåra genomförandet av fu-
sionen och i onödan äventyra deras rättighe-
ter, ersätter fusionsbeslutet och registreringen 
av detta de åtgärder som annars skulle behö-
vas för uppkomsten av motsvarande rätt. Det 
är således inte nödvändigt att teckna aktier 
eller optionsrätter som skall ges som veder-
lag vid en fusion. Rätten till fusionsvederlag 
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förverkas enligt 16 § då tio år har förflutit 
från det att fusionen verkställts. I momentet 
föreslås en mot den gällande lagen svarande 
bestämmelse om att fusionsplanen ersätter 
det övertagande bolagets avtal om bildande 
vid en kombinationsfusion.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att fu-
sionsplanen inte får ändras. Utgångspunkten 
för lagförslaget är att fusionsplanen skall 
godkännas utan ändringar. I annat fall förfal-
ler fusionen. Enligt den gällande lagen är det 
förbjudet att ändra fusionsplanen på bolags-
stämman i andra avseenden än i fråga om 
fördelningen av vederlaget. Eftersom borge-
närsskyddsförfarandet enligt förslaget inleds 
redan före behandlingen på bolagsstämman 
måste borgenärerna kunna lita på att fusionen 
genomförs planenligt. En ändring av veder-
lagets fördelningsförhållande skulle äventyra 
sådana aktieägares ställning som har förhållit 
sig passivt till fusionen. Den möjlighet att 
ändra vederlaget som den gällande lagen ger 
har i praktiken inte utnyttjats. Sådana situa-
tioner där det sker förändringar i organens 
sammansättning behandlas i motiveringen till 
3 § 2 mom. 3 punkten.  

Ett beslut som innebär att en fusion förkas-
tas skall omedelbart anmälas för registrering. 
Registeranmälan skall göras också om fusio-
nen förfaller t.ex. till följd av att något fu-
sionsbeslut inte har kunnat fattas inom den 
lagstadgade tiden. Med de ändringar som be-
skrivs ovan stämmer paragrafens överens 
med 14 kap. 10 § 2 och 3 mom. i den gällan-
de lagen.  

 
Inlösen av aktier, optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier 

13 §. Inlösenförfarande. I denna paragraf 
föreskrivs om den rätt att motsätta sig fusio-
ner som tillkommer det överlåtande bolagets 
aktieägare samt innehavare av optionsrätter 
och andra rättigheter som berättigar till akti-
er. Paragrafen motsvarar i princip gällande 
rätt. Eftersom lösenbeloppet enligt det förfa-
rande som avses i paragrafen skall betalas av 
det övertagande bolaget är det i förfarandet i 
sak fråga om aktieägarens rätt att kräva pen-
ningvederlag i stället för aktievederlag eller 
något annat vederlag samt om bestämmande 
om vederlagets belopp vid skiljeförfarandet.  

Enligt paragrafens 1 mom. kan aktieägarna 
i det överlåtande bolaget kräva inlösen av 
sina aktier. Lösningsanspråk skall framställas 
före bolagsstämmans inlösenbeslut, vilket 
innebär att det på bolagsstämman skall säker-
ställas att samtliga aktieägare på stämman 
har möjlighet att framställa lösningsanspråk. 
Den som har framställt lösningsanspråk mås-
te rösta mot fusionsbeslutet. Av bestämmel-
sen följer att bolagsstämman i allmänhet 
måste rösta om fusionen om en aktieägare 
kräver inlösen.  

Rätten att kräva inlösen gäller endast aktier 
vilka innehas av en aktieägare som motsätter 
sig fusionen och vilka har anmälts för infö-
rande i aktieboken före den sista anmäl-
ningsdagen för den bolagsstämma som beslu-
tar om fusionen. Om det överlåtande bolaget 
har anslutits till värdeandelssystemet skall de 
aktier som har krävts bli inlösta, räknat från 
den avstämningsdag enligt vilken rätten att 
delta i bolagsstämman som beslutar om fu-
sionen bestäms, ha varit noterade på den ak-
tieägares värdeandelskonto som kräver inlö-
sen. På detta sätt är det möjligt att förhindra å 
ena sidan kringgående av bestämmelserna 
om inlösenrätten genom att framställa lös-
ningsanspråk för aktier som kommer att för-
värvas först senare. Å andra sidan kan den 
bolagsstämma som beslutar om fusionen be-
döma hur inlösenkraven kommer att påverka 
förutsättningarna för genomförande av fusio-
nen.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan den som in-
nehar optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till aktier och som har 
rätt att framställa lösningsanspråk, skriftligen 
eller på annat sätt bevisligen framställa lös-
ningsanspråk också före bolagsstämman. Om 
sådana anspråk har framställts före bolags-
stämman skall denna underrättas om hur 
många rättigheter som har krävts bli inlösta.  

Om någon överenskommelse inte nås om 
inlösen av aktier och sådana rättigheter som 
nämns ovan, skall inlösen enligt 3 mom. 
genomföras i skiljeförfarande på samma sätt 
som inlösen av minoritetsaktier enligt lagför-
slagets 18 kap. Om en aktieägare eller en in-
nehavare av optionsrätter eller andra särskil-
da rättigheter som berättigar till aktier har 
framställt lösningsanspråk har denne efter att 
förfarandet inletts rätt endast till lösenbelop-
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pet. Om det emellertid konstateras att rätt till 
inlösen inte föreligger har aktieägaren eller 
rättsinnehavaren rätt till vederlag enligt fu-
sionsplanen. Om fusionen förfaller före den 
har verkställts och registrerats förfaller också 
inlösen av aktier och övriga rättigheter. Om 
lösenbeloppen redan har betalts skall detta i 
så fall återbetalas.  

Lösenbeloppet är enligt 4 mom. det gängse 
pris som en aktie, en optionsrätt eller någon 
annan rättighet som berättigar till aktier hade 
före fusionsbeslutet. Om fusionsförfarandet 
har lett till att en akties eller rättighets gängse 
pris sjunkit, t.ex. på grund av att det erbjudna 
fusionsvederlaget är undermåligt, skall en 
sådan negativ effekt inte beaktas när lösenbe-
loppet bestäms.  

På lösenbeloppet börjar löpa ränta omedel-
bart efter fusionsbeslutet. Till denna del skil-
jer sig förslaget från bestämmelserna om in-
lösen av minoritetsaktier. Om det överlåtande 
bolaget och det övertagande bolaget fattar 
sina fusionsbeslut vid olika tidpunkter anses 
tidpunkten för det överlåtande bolagets fu-
sionsbeslut vara avgörande för bestämmande 
av lösenbeloppet.  

Enligt 5 mom. förfaller lösenbeloppet till 
betalning en månad efter att domen vunnit 
laga kraft. Det övertagande bolaget behöver 
emellertid inte betala vederlag förrän verk-
ställigheten av fusionen har registrerats. Om 
aktiebrev eller optionsbevis har utfärdats 
över aktier eller optionsrätter för vilka lös-
ningsanspråk har framställts, skall på aktie-
breven eller optionsbevisen tillämpas vad 
som i lagförslagets 18 kap. 11 § 2 och 
3 mom. föreskrivs om deponering av medel. 
Vad som föreskrivs om aktiebrev skall härvid 
på motsvarande sätt tillämpas på optionsbe-
vis. Detsamma gäller motsvarande intyg som 
eventuellt utfärdas över andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till aktier.  

I paragrafen finns inga bestämmelser om 
vilka medel som kan användas för betalning 
av lösenbelopp. Avsaknad av utdelningsbara 
medel utgör inget hinder för inlösen. Om det 
övertagande bolaget inte har utdelningsbara 
medel leder betalningen av lösenbeloppet i 
allmänhet till att det fria egna kapitalet blir 
negativt.  

Enligt föreslagna 6 mom. svarar det överta-
gande bolaget för betalningen av lösenbelop-

pet. Det överlåtande bolaget skall sålunda 
utan dröjsmål underrätta det övertagande bo-
laget om lösningsanspråk.  

 
Verkställande av fusionen och rättsverkning-
ar 

14 §. Anmälan om verkställande av fusio-
nen. I denna paragraf föreslås bestämmelser 
om hur registeranmälan skall göras om verk-
ställande av fusion. I den gällande lagen 
finns bestämmelser om saken i 14 kap. 16 § 
1, 2 och 4 mom.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall bolagen 
inom fyra månader efter fusionsbeslutet till 
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av fusionen, vid äventyr att fusio-
nen förfaller. Om de i fusionen deltagande 
bolagen har fattat sina fusionsbeslut vid olika 
tidpunkter skall tidsfristen räknas från det 
sista beslutet. Den föreslagna fyra månaders 
tidsgränsen gäller endast anmälan om verk-
ställande av fusionen. Någon absolut tids-
gräns för verkställande av fusionen föreslås 
inte, eftersom registreringen kan fördröjas 
t.ex. på grund av att en borgenär motsätter 
sig fusionen så som avses i 15 §.  

Eftersom anmälan skall göras gemensamt 
av de bolag som deltar i fusionen kan ett av 
dessa bolag genom uppsåtligt eller försumligt 
förfarande förhindra att en anmälan lämnas 
in. Om en fusion som bolagsstämmorna eller 
styrelserna har godkänt förfaller kan detta 
leda till att ett bolag blir skadeståndsskyldigt 
samt till att bolagsledningen blir skyldig att 
ersätta skadan i enlighet med lagförslagets 
22 kap. I fusionsplanerna har i praktiken fö-
reskrivits närmare om styrelsernas rätt att 
säga upp en plan som har godkänts av en bo-
lagsstämma samt om skadestånd och andra 
konsekvenser av att en fusionsplan förfaller. 
Betydelsen av dessa bestämmelser måste be-
dömas från fall till fall.  

Även om den gällande lagens uttryckliga 
bestämmelse om saken föreslås bli slopad, är 
det skäl att vid registreringen av verkställan-
det av en fusion beakta den planerade regi-
streringstidpunkten, om det inte finns något 
hinder för detta.  

Enligt momentets 1 punkt skall till anmälan 
fogas alla de i fusionen deltagande bolagens 
styrelsemedlemmars och verkställande direk-
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törers försäkran om att aktiebolagslagen har 
iakttagits vid fusionen. Försäkran innefattar 
bl.a. 16 §, enligt vilken det överlåtande bola-
gets nettotillgångar inte får tas upp i det över-
tagande bolagets balansräkning till ett värde 
som överstiger deras ekonomiska värde.  

Enligt momentets 2 punkt skall till anmälan 
dessutom fogas ett revisorsintyg över att det 
övertagande bolaget vid en absorptionsfusion 
har fått fullt vederlag för det belopp som ta-
gits upp i dess eget kapital och över att det 
övertagande bolagets eget kapital vid en 
kombinationsfusion har blivit till fullo betalt, 
samt ett revisorsyttrande motsvarande det 
som enligt 2 och 9 kap. vid apportförfarande 
skall ges om värderingen av de tillgångar 
som tillfaller det övertagande bolaget. För-
säkran och intyget motsvarar det som i 2 kap. 
föreskrivs om bildande och i 9 kap. om ak-
tieemission, likväl med beaktande av fusio-
nens karaktär samt bl.a. den omständigheten 
att vid en fusion utöver aktier kan ges vilket 
vederlag som helst och att fusionen kan på-
verka också andra poster av det övertagande 
bolagets eget kapital än aktiekapitalet och 
fonden för inbetalt fritt eget kapital. Frågan 
om det egna kapitalet vid en fusion behand-
las ovan i samband med 3 § 2 mom. 8 och 
9 punkten.  

Till anmälan skall enligt momentets 
3 punkt fogas också ett intyg om att sådana 
meddelanden sänts som avses i 7 §. Intyg om 
att meddelanden sänts utfärdas endast av bo-
lag som enligt 7 § är skyldiga att göra detta, 
dvs. i allmänhet endast av överlåtande bolag. 
Det räcker att intyg utfärdas av en styrelse-
medlem eller en verkställande direktör.  

På fusionsplanen baserad aktieemission, 
emission av optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter som berättigar till aktier, annan 
ökning av aktiekapitalet, ändring av bolags-
ordningen och bildande av ett övertagande 
bolag behöver inte särskilt anmälas för regi-
strering av den anledningen att den fusions-
plan som skall anmälas för verkställighet in-
nehåller de nämnda besluten.  

Vid en dotterbolagsfusion ankommer det 
enligt 2 mom. på moderbolaget att göra an-
mälan. Till anmälan behöver i så fall inte fo-
gas samtliga styrelsemedlemmars och verk-
ställande direktörens försäkran och inte hel-
ler ett revisorsintyg, utan det räcker att en av 

moderbolagets styrelsemedlemmar eller mo-
derbolagets verkställande direktör försäkrar 
att lagens bestämmelser har iakttagits och 
meddelanden sänts.  

15 §. Förutsättningar för registrering. I 
denna paragraf föreslås bestämmelser om 
förutsättningarna för registrering av en sådan 
verkställighetsanmälan som avses i 14 §. 
Före registreringen granskas förutsättningar-
na av registermyndigheten.  

Om en borgenär motsätter sig fusionen 
räcker det med avvikelse från den gällande 
lagen som en förutsättning för registrering att 
en domstol har konstaterat att borgenären har 
fått betalning eller betryggande säkerhet för 
sin fordran. Det förutsätts inte att domen har 
vunnit laga kraft.  

Om en borgenär motsätter sig fusionen 
skall registermyndigheten enligt 2 mom. utan 
dröjsmål, om möjligt redan före den tidsfrist 
som har satts ut för att borgenärerna skall 
kunna motsätta sig fusionen, underrätta bola-
get om saken. Bolaget kan i så fall inom en 
månad från den utsatta dagen väcka talan för 
fastställelse av skulden eller säkerheten, om 
inte bolaget och borgenären gemensamt ber 
registermyndigheten om uppskov för att 
komma överens om saken.  

Om en borgenär motsätter sig fusionen 
hindrar detta inte att den verkställs, även om 
verkställigheten till följd därav skjuts upp 
med över fyra månader från fusionsbesluten. 
Om bolagen har anmält att fusionen verk-
ställs i enlighet med 14 § men verkställighe-
ten till följd av att en borgenär motsätter sig 
skjuts upp så att det inte längre är motiverat 
att verkställa fusionen, kan de i fusionen del-
tagande bolagen gemensamt återta anmälan 
om verkställande av fusionen. Följderna av 
återkallandet är då desamma som om någon 
anmälan om verkställigheten enligt 14 § inte 
hade gjorts.  

Enligt paragrafens 3 mom. hindras verkstäl-
landet av fusionen inte av att bolaget försätts 
i likvidation, så länge bolagets tillgångar inte 
har börjat skiftas mellan aktieägarna. Annan 
sådan laglig utbetalning av medel under lik-
vidation som avses i 13 kap. hindrar inte re-
gistrering av fusionen.  

I paragrafens 4 mom. föreslås motsvarande 
bestämmelser som i den gällande lagen om 
verkningarna av företagsinteckningar.  
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16 §. Fusionens rättsverkningar. I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om rättsverk-
ningarna av att en fusion verkställs. Enligt 
paragrafens 1 mom. upplöses det överlåtande 
bolaget och dess tillgångar och skulder över-
går utan likvidationsförfarande till det över-
tagande bolaget så snart verkställigheten av 
fusionen har registrerats.  

Tillgångarnas och skuldernas övergång 
utan likvidationsförfarande anses vedertaget 
innebära s.k. generalsuccession. Bolagets 
tillgångar och skulder behöver sålunda inte 
specificeras med tanke på överlåtelsen. Nå-
got uttryckligt samtycke av borgenärerna el-
ler andra avtalsparter behövs inte om inte 
särskilt har avtalats om att sådant samtycke 
skall ges. En generalsuccession innebär ock-
så att det för överlåtelsen av tillgångarna och 
skulderna inte utöver verkställandet av fusio-
nen behövs några andra överlåtelseåtgärder, 
t.ex. sådana överlåtelsehandlingarna för fas-
tigheter som avses i jordabalken.  

Trots generalsuccessionen kan överföring-
en av tillgångarna och skulderna ha betydelse 
för det överlåtande och övertagande bolagets 
rättsliga förhållanden. Om fusionen leder till 
att aktier övergår från det överlåtande bolaget 
till det övertagande bolaget kan detta bl.a. 
leda till tillämpning av en lösningsklausul. 
En generalsuccession innebär inte heller i sig 
att t.ex. det överlåtande bolagets aktier eller 
optionsrätter ospecificerade och utan överlå-
telseåtgärder övergår till det övertagande bo-
laget. Enligt föreslagna 12 § är det emellertid 
möjligt att lämna fusionsvederlag utan teck-
ning av aktier eller andra överlåtelseåtgärder.  

En generalsuccession innebär inte heller att 
bolagets identitet kvarstår. I lagen konstate-
ras uttryckligen att det överlåtande bolaget 
vid en fusion upplöses, dvs. upphör att exi-
stera. Denna omständighet kan ha betydelse 
också när det gäller ett avtal om upplösning 
av ett bolag. En fusion kan beroende på tolk-
ningen av ett enskilt avtal leda till tillämp-
ning av sådana avtalsbestämmelser, trots att 
avtalet i sig vid fusionen övergår till det 
övertagande bolaget.  

Den karaktär av generalsuccession som är 
förknippad med en överföring av tillgångar 
stämmer överens med den gällande lagen.  

Enligt paragrafens 2 mom. får det över-
låtande bolagets tillgångar och skulder inte 

tas upp i det övertagande bolagets balansräk-
ning till ett högre ekonomiskt värde än det 
har för det övertagande bolaget. I överens-
stämmelse med vad som i 2 kap. föreskrivs 
om bildande och i 9 kap. om emission får en 
arbetsprestation inte användas som betalning 
för eget kapital och sålunda inte heller vid en 
fusion tas upp i balansräkningen. Bestäm-
melsen gäller utöver de tillgångar som tidiga-
re har tagits upp i det överlåtande bolagets 
balansräkning också sådana till följd av en 
fusion uppkommande poster som inte tidiga-
re har tagits upp i det överlåtande bolagets 
balansräkning. Till denna kategori hör bl.a. 
eventuell goodwill som uppkommer i sam-
band med en fusion och t.ex. immateriella 
poster som i detta sammanhang skall värde-
ras enligt IFRS-standarderna. Värderingen av 
tillgångarna skall baseras på bokföringsbe-
stämmelserna och utgångspunkten för värde-
ringen måste anses vara tillgångarnas värde i 
det övertagande bolagets affärsverksamhet. 
Det är möjligt att tillgångarna för det överta-
gande bolaget representerar ett värde som 
överstiger det allmänna marknadsvärdet, om 
tillgångarna är speciellt viktiga för det över-
tagande bolagets affärsverksamhet eller om 
det övertagande bolaget till följd av fusionen 
får extra synergifördelar eller andra fördelar 
som har ett ekonomiskt värde.  

Enligt paragrafens 3 mom. får aktieägarna i 
det överlåtande bolaget när detta upplöses 
omedelbart rätt till vederlag i enlighet med 
fusionsplanen. Den gällande lagens bestäm-
melse, enligt vilken den som är aktieägare i 
det överlåtande bolagets samtidigt blir aktie-
ägare i det övertagande bolaget, ersätts med 
ett omnämnande som motsvarar bestämmel-
serna i 9 kap. om att de aktieägarrättigheter 
som registrerade vederlagsaktier medför upp-
kommer omedelbart vid tidpunkten för regi-
streringen, om inte något annat föreskrivs i 
fusionsplanen. Också den gällande lagens be-
stämmelse om rätten till lösenbelopp slopas, 
eftersom rätten till lösenbelopp bestäms en-
ligt föreslagna 13 §.  

De aktier i det överlåtande bolaget som ägs 
av det övertagande eller det överlåtande bo-
laget medför inte rätt till vederlag. Sådana 
aktier ogiltigförklaras samtidigt som en mot 
dem motsvarande andel av det överlåtande 
bolagets nettotillgångar genom registreringen 
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av fusionen överförs till det övertagande bo-
laget. Det övertagande bolaget kan sålunda 
inte ”byta ut” sitt aktieinnehav i det över-
låtande bolaget mot egna aktier. Förslaget 
stämmer överens med vad som i 15 kap. 14 § 
föreskrivs om förbudet att teckna egna aktier. 
Förslaget motsvarar också gällande rätt.  

I paragrafens 4 mom. föreslås en mot be-
stämmelsen om gratisemission i 9 kap. 19 § 
svarande bestämmelse om preskription av fu-
sionsvederlag. Ett förverkat vederlag tillfaller 
det övertagande bolaget som t.ex. kan överlå-
ta eller ogiltigförklara vederlagsaktier i en-
lighet med bestämmelserna om egna aktier. 
Vederlaget kan preskriberas endast om mot-
tagandet av detta förutsätter särskilda åtgär-
der från mottagarens sida.  

17 §. Slutredovisning. Enligt denna para-
graf skall det överlåtande bolagets styrelse 
och verkställande direktör ge en slutredovis-
ning på det överlåtande bolagets aktieägar-
stämma. På denna stämma tillämpas vad som 
föreskrivs om bolagsstämma. På stämman 
skall läggas fram ett bokslut som innehåller 
ett eventuellt koncernbokslut samt en verk-
samhetsberättelse för den tid för vilken något 
bokslut inte ännu har lagts fram på bolags-
stämman. Något koncernbokslut behöver inte 
upprättas om bolaget enligt lag inte behöver 
upprätta ett sådant. Med avvikelse från den 
gällande lagen skall i samband med slutredo-
visningen inte läggas fram någon utredning 
om fördelning av fusionsvederlaget, eftersom 
det övertagande bolaget svarar för att veder-
lag lämnas. Slutredovisningen skall faststäl-
las av bolagsstämman och registreras på 
samma sätt som bokslutet. Förslaget stämmer 
i allmänhet överens med 14 kap. 17 § i den 
gällande lagen.  

18 §. Fusionens återgång. Enligt den före-
slagna paragrafen återgår fusionen trots att 
den har registrerats, om fusionsbeslutet har 
ogiltigförklarats genom en dom som vunnit 
laga kraft. Det överlåtande och det överta-
gande bolaget svarar då solidariskt för det 
övertagande bolagets förpliktelser som har 
uppkommit efter registreringen av fusionen 
men före registreringen av domen.  

 
17 kap. Delning 

De föreslagna bestämmelserna om delning 

stämmer i stor utsträckning överens med be-
stämmelserna om fusion. Med avvikelse från 
den gällande lagen baseras delningsbestäm-
melserna inte på hänvisningar till fusionsbe-
stämmelserna, utan de utgör en självständig 
helhet.  

Innehållsmässigt har bestämmelserna om 
delning, liksom bestämmelserna om fusion, 
förnyats i syfte att göra förfarandet snabbare 
och enklare. Tillämpningsområdet för del-
ningsbestämmelserna föreslås dessutom bli 
utvidgat bl.a. genom bestämmelser som tillå-
ter delning genom överlåtelse till ett verk-
samt, dvs. tidigare bildat bolag, vilket inne-
bär att det i själva verket är fråga om en 
kombination av en delning och en absorp-
tionsfusion. På en sådan delning skall emel-
lertid inte ens i det övertagande bolaget till-
lämpas bestämmelserna om fusion, utan den 
föreslagna delningsregleringen innehåller 
också bestämmelser om det övertagande bo-
laget.  

Eftersom andra bolag och deras aktieägare 
kan delta i en delning genom överlåtelse till 
ett verksamt bolag, kan delningen tydligare 
än för närvarande påverka aktieägarnas ställ-
ning i bolaget. Vid en delning genom överlå-
telse till ett verksamt bolag får aktieägarna i 
det ursprungliga bolaget sällan samma ägar-
andel eller annars motsvarande rättigheter i 
det övertagande bolaget som de hade i det ur-
sprungliga bolaget. Av denna anledning före-
slås med tanke på dessa situationer bestäm-
melser om ett inlösenförfarande som motsva-
rar fusionsförfarandet.  

Inlösenförfarandet tillämpas inte vid en 
delning genom överlåtelse till ett nybildat bo-
lag. Inlösenrätten behöver inte utsträckas till 
delningar där det ursprungliga bolagets ak-
tieägare får samma ägarandel och samma rät-
tigheter i det övertagande bolaget som de 
hade i det ursprungliga bolaget. Andra del-
ningar genom överlåtelse till ett nybildat bo-
lag förutsätter samtliga aktieägares samtycke.  

Till följd av likheterna mellan förfarandet 
och bestämmelserna kan på delningsförfa-
randet ofta tillämpas i stort sett samma prin-
ciper som på fusionsförfarandet. Till den del 
som något annat inte nämns i motiveringen 
till en bestämmelse eller något annat inte 
framgår av sammanhanget passar motiver-
ingen till fusionsbestämmelserna till stor del 
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in på motsvarande bestämmelser om delning.  
Definitioner samt genomförande av delning 

1 §. Delning. I denna paragraf föreslås en 
definition av begreppet delning samt en pre-
sumtionsbestämmelse enligt vilken det ur-
sprungliga bolagets aktieägare vid en delning 
blir aktieägare i det övertagande bolaget. 
Förslaget begränsar emellertid inte använd-
ning av annat vederlag än aktier. Definitio-
nen är utformad på samma sätt som defini-
tionen av fusionsbegreppet i 16 kap. 1 §. De-
finitionen av delningsbegreppet skiljer sig 
emellertid från definitionen av fusionsbe-
greppet i det avseendet att det ursprungliga 
bolaget antingen helt eller delvis kan överfö-
ra sina tillgångar till det övertagande bolaget. 
De övertagande bolagen är i allmänhet minst 
två, men också ett enda övertagande bolag 
förekommer vid partiell delning.  

På motsvarande sätt som vid en fusion kan 
vid en delning också ges penningvederlag. 
Vid en delning genom överlåtelse till ett 
verksamt bolag är det i allmänhet möjligt att 
använda penningvederlag under samma för-
utsättningar som vid en fusion. Vid en del-
ning genom överlåtelse till ett nybildat bolag, 
där aktieägarna i det ursprungliga bolaget får 
samtliga aktier i det nybildade bolaget, kan 
det övertagande bolaget i allmänhet ge av 
sina aktier som delningsvederlag i samma 
förhållande som aktieägarna har aktier i det 
ursprungliga bolaget. I så fall uppkommer 
inga bråkdelar av aktievederlag över huvud 
taget och det finns inget behov att i stället be-
tala penningvederlag. Aktieägarna har vid en 
sådan delning inte rätt att kräva inlösen av 
sina aktier, men vederlag som inte motsvarar 
en aktieägares ägande i det ursprungliga bo-
laget kan ges endast med dennes samtycke.  

Även om en delning inte kan genomföras i 
ett förenklat förfarande som en dotterbolags-
fusion, behöver på motsvarande sätt som vid 
en absorptionsfusion något delningsvederlag 
inte ges vid en delning genom överlåtelse till 
ett verksamt bolag. Till följd av likställig-
hetsprincipen måste den som inte får något 
delningsvederlag ge sitt samtycke till för-
farandet.  

Paragrafen motsvarar med de nämnda änd-
ringarna 14 a kap. 1 § i den gällande lagen.  

2 §. Olika sätt att verkställa en delning. I 

paragrafen föreslås bestämmelser om olika 
sätt att verkställa en delning. I paragrafens 
1 mom. föreskrivs om förfarandet från det ur-
sprungliga bolagets synpunkt. Det ursprung-
liga bolagets tillgångar kan liksom enligt den 
gällande lagen överföras till de övertagande 
bolagen antingen helt eller delvis. Vid en to-
tal delning skall de övertagande bolagen vara 
minst två. Vid en partiell delning kan en del 
av det ursprungliga bolagets tillgångar över-
föras till ett övertagande bolag, eftersom en 
del av tillgångarna i ett sådant fall blir kvar i 
det ursprungliga bolaget.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan en delning 
genomföras på flera sätt än enligt den gällan-
de lagen. Enligt det föreslagna momentet till-
låts ett förfarande där det ursprungliga bola-
gets tillgångar överförs till ett tidigare bildat 
bolag som kan ha tillgångar som förvärvats 
och affärsverksamhet som inletts redan före 
delningen. Det nybildade bolaget kan också 
vara ett s.k. bordslådebolag, som inte har nå-
gon egen affärsverksamhet före delningen. 
Det strider emellertid mot likställighetsprin-
cipen att utnyttja ett sådant bolag för kring-
gående av vad som i 9 § 4 mom. föreskrivs 
om aktieägarnas samtycke. Användningen av 
ett icke verksamt bolag enbart för att få till 
stånd inlösenrätt kan leda till att arrange-
manget betraktas som olaglig utbetalning.  

Enligt momentet kan i samma delning delta 
övertagande bolag av vilka en del bildas vid 
delningen och en del har bildats redan tidiga-
re. Det ursprungliga bolaget kan t.ex. vid en 
partiell delning delas i ett nybildat och i ett 
verksamt bolag. Efter delningen finns det ur-
sprungliga bolagets tillgångar sålunda i tre 
olika bolag, dvs. i det ursprungliga bolaget, i 
det ena tidigare bildade bolaget utöver dess 
tidigare tillgångar samt i ett helt nytt bolag. 
Bestämmelserna om delning genom överlå-
telse till ett nybildat bolag påminner i stor ut-
sträckning om bestämmelserna om kombina-
tionsfusion, medan en delning genom överlå-
telse till ett verksamt bolag i det närmaste 
motsvarar en absorptionsfusion, från det 
övertagande bolagets synpunkt.  

Förslaget tar inte ställning till frågan om 
under vilka förutsättningar ett delningsförfa-
rande kan genomföras samtidigt som ett fu-
sionsförfarande som gäller det ursprungliga 
eller övertagande bolaget. T.ex. en delning 
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som resulterar i ett nytt bolag. på så sätt att 
det nya bolaget bildas vid en kombinations-
fusion med ett annat bolag, är problematiskt 
eftersom aktieägarna i det ursprungliga bola-
get vid en sådan delning inte får samma 
ägarandel i det övertagande bolag som de 
hade i det ursprungliga bolaget. 

I paragrafens 3 mom. definieras begreppet i 
delningen deltagande bolag.  

 
 

Delningsplan och en godkänd revisors ytt-
rande 

3 §. Delningsplan. I denna paragraf före-
slås bestämmelser om delningsplanens mi-
niminnehåll.  

Till sitt innehåll motsvarar en delningsplan 
i många avseenden en fusionsplan. Vid en 
delning genom överlåtelse till ett nybildat bo-
lag påminner planen om den som upprättas i 
samband med en kombinationsfusion, bl.a. 
när det gäller det nybildade bolagets bolags-
ordning och val av dess organ samt det ny-
bildade bolagets aktiekapital och antal aktier. 
Vid en delning genom överlåtelse till ett 
verksamt bolag innehåller planen motsvaran-
de bestämmelser som vid en absorptionsfu-
sion om det övertagande bolagets eventuella 
ändringar i bolagsordningen, överlämnande 
av aktier och ökning av aktiekapitalet. Såsom 
nämns ovan kan en delningsplan avse en del-
ning genom överlåtelse till såväl ett nybildat 
bolag som ett verksamt bolag.  

Till innehållet skiljer sig en delningsplan 
emellertid i vissa avseenden från en fusions-
plan. För enkelhetens skull innehåller försla-
get ingen bestämmelse om utomstående par-
ters delningsvederlag. Även om en utomstå-
ende part de facto skulle lämna vederlag sva-
rar det övertagande bolaget alltid för del-
ningsvederlaget till det överlåtande bolagets 
aktieägare. Avsaknaden av bestämmelser om 
s.k. trepartsdelning kan göra det svårt att som 
delningsvederlag ge framförallt aktier i det 
övertagande bolagets moderbolag. Delnings-
bestämmelserna möjliggör inte heller något 
sådant förenklat delningsförfarande som 
motsvarar en dotterbolagsfusion. Dessutom 
skall i delningsplanen, liksom enligt den gäl-
lande lagen, bestämmas grunderna för över-
föring av det ursprungliga bolagets egendom 

till de övertagande bolagen eller för den 
egendom som kvarstår i det ursprungliga bo-
laget vid en partiell delning.  

Liksom enligt vad som i 16 kap. 3 § 
2 mom. 8 och 9 punkten föreskrivs om fusio-
ner skall i delningsplanen tas in en bedöm-
ning av delningens konsekvenser för de över-
tagande bolagens balansräkningar. Balans-
kontinuiteten förverkligas inte nödvändigtvis 
vid delning som resulterar i ett verksamt bo-
lag eller i situationer där det ursprungliga bo-
lagets verksamhet är förlustbringande. Det är 
sålunda i allmänhet skäl att i delningsplanen 
ta in ett förslag till preliminära öppnings-
balanser för de övertagande bolagen. Trots 
att det först efter att delningen verkställts blir 
klart vilka tillgångar och skulder som övergår 
till det övertagande bolaget och hur de värde-
rats, är det i allmänhet möjligt att avvika från 
de i delningsplanen intagna planerna och be-
dömningarna när det gäller behandlingen av 
tillgångarna och skulderna i bokföringen en-
dast i det fall att ett sådant förfarande som 
avses i planen inte är möjligt.  

På samma sätt som vid en fusion kan också 
vid en delning innehavarna av optionsrätter 
och sådana övriga till aktier berättigande rät-
tigheter som avses i 10 kap. ges motsvarande 
rättigheter i det övertagande bolaget som 
delningsvederlag. Sådana rättigheter kan ges 
också vid en partiell delning. Den som inne-
har optionsrätter eller andra till aktier berät-
tigande särskilda rättigheter i det ursprungli-
ga bolaget kan i så fall behålla också sina ti-
digare rättigheter i det ursprungliga bolaget, 
utöver de rättigheter som innehavaren fått i 
det övertagande bolaget.  

Eftersom det ursprungliga bolaget inte upp-
löses vid en partiell delning men eventuellt 
t.o.m. en betydande del av dess tillgångar 
överförs till de övertagande bolaget, kan det 
vara skäl att i samband med delningen mins-
ka det ursprungliga bolagets aktiekapital. Av 
denna anledning kan det vara nödvändigt att i 
delningsplanen föreslå en minskning av ak-
tiekapitalet för att tillgångarna skall kunna 
delas mellan de övertagande bolagen. Aktie-
kapitalet kan i alla delningssituationer mins-
kas också i sådana syften som nämns i 
14 kap. I det förslag till minskning som ingår 
i delningsplanen skall i fråga om delningen 
av tillgångarna mellan de övertagande bola-
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gen nämnas syftet med minskningen, minsk-
ningsbeloppet eller grunden för bestämman-
de av detta. Eftersom delningen är förenad 
med samma borgenärsskyddsförfarande som 
minskningen av aktiekapitalet, behövs inget 
särskilt förfarande för minskning av aktieka-
pitalet.  

Om det ursprungliga bolagets aktiekapital 
vid en partiell delning inte minskas med net-
tovärdet av de tillgångar som överförs från 
bolaget, innebär minskningen av nettotill-
gångarna en minskning av bolaget fria egna 
kapital. Utan en minskning av aktiekapitalet 
kan detta leda till att bolagets eget kapital ef-
ter delningen understiger dess aktiekapital. 
En sådan situation utgör i sig inget hinder för 
att delningen verkställs, men kan leda till att 
styrelsen för det ursprungliga bolaget efter att 
delningen verkställts måste sammankalla bo-
lagsstämman för att besluta om sanering av 
bolagets ekonomi och eventuellt dessutom 
göra en registeranmälan om förlusten av ak-
tiekapitalet.  

Paragrafen motsvarar med de nämnda änd-
ringarna 14 a kap. 2 § i den gällande lagen.  

4 §. En godkänd revisors yttrande. Denna 
paragraf motsvarar till sitt innehåll lagförsla-
gets 16 kap. 4 § om revisorsyttrande i sam-
band med fusioner. I bestämmelserna om 
delning föreskrivs inte om motsvarande för-
enklade förfarande som när det gäller dotter-
bolagsfusion. Av denna anledning kan ett ytt-
rande som gäller ingenting annat än borge-
närsskydd ges endast med samtycke av samt-
liga aktieägare.  

 
Registrering av delningsplanen och kallelse 
på borgenärerna 

5 §. Registrering av delningsplanen. I den-
na paragraf föreslås motsvarande bestämmel-
ser om registrering av delningsplanen som de 
som enligt lagförslagets 16 kap. 5 § gäller i 
fråga om fusion.  

6 §. Kallelse på borgenärerna. Borgenärs-
skyddsförfarandet i samband med delning 
motsvarar det fusionsrelaterade förfarande 
som regleras i lagförslagets 16 kap. 6 §.  

7 §. Bolagets skriftiga meddelande till bor-
genärerna. I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om det ursprungliga bolagets 
skyldighet att skriftligen underrätta de bor-

genärer som är kända vid tidpunkten för regi-
streringen av delningsplanen om en sådan 
kallelse som avses i 6 §. Paragrafen stämmer 
överens med lagförslagets 16 kap. 7 §.  

8 §. Företagssanering. I denna paragraf fö-
reslås bestämmelser om hur ett sådant sane-
ringsförfarande som avses i lagen om före-
tagssanering påverkar delningsförfarandet. 
Paragrafen motsvarar lagförslagets 16 kap. 
8 § om fusion.  

 
Delningsbeslut 

9 §. Behöriga organ och beslutstidpunkt. I 
denna paragraf föreslås bestämmelser som 
motsvarar vad som i 16 kap. 9 § föreskrivs 
om fusion när det gäller de behöriga organ 
som beslutar om delningen i de bolag som 
deltar i delningen. Paragrafens bestämmelser 
om övertagande bolag skall tillämpas endast 
på bolag som vidtar åtgärder i samband med 
delningen. Bolagsstämmans beslut om del-
ningen skall enligt 4 mom. fattas med sådan 
kvalificerad majoritet som avses i lagförsla-
gets 5 kap. 27 §. Av den sistnämnda paragra-
fens 3 mom. följer att beslutet i ett överlåtan-
de bolag som har flera aktieslag skall fattas 
genom en omröstning enligt aktieslag. Efter-
som aktieägarna vid en delning genom över-
låtelse till ett nybildat bolag inte har rätt att 
framställa lösningsanspråk, krävs för beslutet 
dessutom samtycke av aktieägare som i det 
nybildade övertagande bolaget inte har sam-
ma ägarandel och motsvarande rättigheter 
som i det ursprungliga bolaget. Med motsva-
rande rättigheter avses i bestämmelsen bl.a. 
de rättigheter som aktier av olika slag medför 
samt andra rättigheter som följer av bolags-
ordningen. En förutsättning för att t.ex. en 
lösningsklausul skall kunna tas in i det över-
tagande bolagets bolagsordning är att aktie-
ägarna ger sitt samtycke, i det fall att motsva-
rande förbehåll inte finns i det ursprungliga 
bolagets bolagsordning. Bestämmelsen inne-
bär en viss skärpning av förutsättningarna för 
delningsbeslut. Eftersom en delning där ak-
tieägarna ges avvikande vederlag också för 
närvarande kan strida mot likställighetsprin-
cipen, är skärpningen av regleringen delvis 
skenbar.  

Med de nämnda ändringarna stämmer be-
stämmelsen överens med 14 a kap. 3 § i den 
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gällande lagen.  
10 §. Stämmokallelse samt information till 

innehavare av optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier. I 
denna paragraf föreskrivs på motsvarande 
sätt som i lagförslagets 16 kap. 10 § om tid-
punkten och sättet för sammankallande av 
den bolagsstämma som skall besluta om 
godkännande av delningsplanen.  

11 §. Framläggande och sändande av 
handlingar. Denna paragraf motsvarar till sitt 
innehåll lagförslagets 16 kap. 11 § om hand-
lingar som på begäran skall hållas tillgängli-
ga för aktieägarna och på begäran sändas till 
dem.  

12 §. Rättsverkningarna av delningsbeslut. 
I denna paragraf föreslås motsvarande be-
stämmelser om rättsverkningarna av del-
ningsbeslut som enligt lagförslagets 16 kap. 
12 § om fusion. Av den föreslagna paragra-
fen framgår likheterna mellan en delning ge-
nom överlåtelse till ett nybildat bolag och en 
kombinationsfusion.  

 
Inlösen av delningsvederlag samt optionsrät-
ter och andra särskilda rättigheter som berät-
tigar till aktier  

13 §. Inlösenförfarande. Denna paragraf 
motsvarar lagförslagets 16 kap. 13 § om inlö-
sen av aktier samt optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till aktier, 
med den ändringen att aktieägarna har rätt att 
kräva inlösen endast av vederlag som de fått 
från ett verksamt övertagande bolag. Vid en 
partiell delning har aktieägarna inte rätt att få 
sina aktier i det ursprungliga bolaget inlösta. 
Vid en delning som resulterar i ett nybildat 
bolag har aktieägarna inte inlösenrätt. Vid en 
partiell delning som resulterar i ett verksamt 
bolag behåller en aktieägare som framställer 
lösningsanspråk sin ställning i det ursprung-
liga bolaget. Om bolaget samtidigt delas i ett 
nybildat och i ett verksamt bolag behåller en 
aktieägare i det ursprungliga bolaget rätten 
till vederlag från det nybildade bolaget, även 
om aktieägaren skulle kräva inlösen av sitt 
vederlag i fråga om delningen i det verk-
samma bolaget. 

Innehavare av optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier 
kan enligt 2 mom. kräva inlösen vid alla ty-

per av delning, om inte något annat följer av 
villkoren för rättigheterna eller annars.  

Lösenbeloppet för optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till aktier 
bestäms på samma sätt som vid en fusion. 
Lösenbeloppet för det delningsvederlag som 
tillkommer den ursprungliga bolagets aktie 
utgör däremot en mot delningen i det verk-
samma bolaget svarande andel av aktiens 
gängse pris omedelbart före delningen, efter 
att den eventuellt av delningen orsakade 
minskningen av aktiens värde har elimine-
rats. Vid beräkningen av lösenbeloppet är det 
skäl att uppmärksamma den andel av bola-
gets värde som det ursprungliga bolaget för-
lorar till följd av delningen i det verksamma 
bolaget. Då lösenbeloppet bestäms på detta 
sätt har rätten till inlösen av delningsvederla-
get motsvarande verkningar som rätten till 
inlösen av en aktie vid en fusion. Vid en total 
delning genom överlåtelse till verksamma 
bolag är lösenbeloppet för vederlaget i prak-
tiken identiskt med det gängse priset enligt 
lagförslagets 16 kap. 13 §.  

Enligt förslaget är de bolag som deltar i 
delningen solidariskt ansvariga för lösenbe-
loppet för optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter som berättigar till aktier. 

 
Verkställande av delningen och rättsverk-
ningar 

14 §. Anmälan om verkställande av del-
ningen. Bestämmelsen om anmälan om verk-
ställande av delningen stämmer överens med 
vad som i lagförslagets 16 kap. 14 § före-
skrivs om fusion.  

15 §. Förutsättningar för registrering. I 
denna paragraf föreskrivs om förutsättning-
arna för registrering av ett sådant verkställig-
hetsanmälan som avses i 14 §. Paragrafen 
motsvarar till sitt innehåll vad som i lagför-
slagets 16 kap. 15 § föreskrivs om fusion.  

16 §. Delningens rättsverkningar. I denna 
paragraf föreskrivs på motsvarande sätt som i 
lagförslagets 16 kap. 16 § om fusion om 
rättsverkningarna av att en delning verkställs.  

En delning betraktas på motsvarande sätt 
som en fusion i första hand som en general-
succession. I synnerhet när det gäller en par-
tiell delning är karaktären av generalsucces-
sion emellertid inte lika klar som när det 
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gäller en fusion. Vid en partiell delning fram-
går karaktären av generalsuccession närmast 
på så sätt att inga överlåtelseåtgärder behövs 
för överföring av de tillgångar som nämns i 
delningsplanen.  

Om det vid en total delning yppas tillgång-
ar som inte är skiftade enligt delningsplanen 
eller som delningsplanen inte annars ger nå-
got besked om, övergår de i enlighet med 
5 mom. till de övertagande bolagen i samma 
förhållande som det ursprungliga bolagets 
nettotillgångar skall skiftas enligt delnings-
planen. Det delningsförhållande för nettotill-
gångarna som läggs till grund för delningen 
kan i allmänhet beräknas utgående från de 
bokföringsvärden som anges i delningspla-
nen. Också en delning enligt det delningsför-
hållande som nämns ovan skall i allmänhet 
baseras på tillgångarnas bokföringsvärden. 
Okända tillgångar skall i allmänhet värderas 
till sitt verkliga värde.  

I delningsplanen kan tas in delningsgrunder 
som avviker från 5 mom. t.ex. genom be-
stämmelser enligt vilka alla okända tillgångar 
övergår till ett visst övertagande bolag. En 
sådan bestämmelse kan tas in också i en plan 
som gäller partiell delning.  

Även om det i delningsplanen kan före-
skrivas att såväl kända som okända skulder 
skall överföras till de övertagande bolagen, 
begränsas överföringen av den mot gällande 
lag svarande bestämmelsen i 6 mom. 

I 13 § 6 mom. föreskrivs om bolagens an-
svar för betalning av delningsvederlag samt 
lösenbeloppet för optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier. I 
delningsplanen kan närmare föreskrivas om 
hur lösenbeloppet för optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till aktier 
skall skiftas mellan de bolag som deltar i 
delningen. 

Med de nämnda ändringarna stämmer pa-
ragrafen i sak överens med 14 a kap. 5 och 
6 § i den gällande lagen.  

17 §. Slutredovisning. I denna paragraf fö-
reslås bestämmelser om slutredovisning efter 
en delning. En slutredovisning skall ges en-
dast efter en total delning som leder till att 
det ursprungliga bolaget  upplöses. Bestäm-
melsen om slutredovisning överensstämmer 
med lagförslagets 16 kap. 17 §.  

18 §. Delningens återgång. I denna para-

graf föreskrivs om återgång av en delning 
som redan registrerats. De föreslagna be-
stämmelserna motsvarar vad som i lagförsla-
gets 16 kap. 18 § föreskrivs om fusion.  

 
18 kap. Inlösen av minoritetsaktier 

Kapitlets bestämmelser ersätter gällande 
14 kap. 19—21 § om inlösen av minoritets-
aktier och även gällande 16 kap. 5 § om skil-
jeförfarande vid inlösentvister. Kapitlet byg-
ger på samma principer som de gällande be-
stämmelserna. Kapitlet innehåller emellertid 
flera nyheter och preciseringar jämfört med 
den gällande lagen.  

I lagen föreslås en bestämmelse om tid-
punkten för bestämmande av lösenbeloppet. 
Också räntefrågorna föreslås bli tydligare re-
glerade. Om inlösenförfarandet har föregåtts 
av ett sådant obligatoriskt köperbjudande 
som avses i värdepappersmarknadslagens 
6 kap. 6 §, skall det erbjudna priset i första 
hand betraktas som lösenbelopp.  

Inlösenförfarandet förenklas så att inlösa-
rens lösningsanspråk inte längre behöver 
meddelas bolaget, utan det egentliga inlösen-
förfarandet inleds med ett skiljeförfarande. 
Före detta är det givetvis möjligt att försöka 
nå en frivillig uppgörelse, t.ex. genom ett 
köperbjudande.  

Bestämmelserna om en god mans ställning 
föreslås bli preciserade. En god man skall en-
ligt förslaget ta emot meddelanden och driva 
samtliga i partsställning varande minoritets-
aktieägares intressen under skiljeförfarandet 
genom att lägga fram omständigheter och 
bevis som stöder deras sak. Den gode man-
nen kan å andra sidan inte på minoritetsak-
tieägarnas vägnar lägga fram eller godkänna 
yrkanden eller i andra avseenden vidta pro-
cessuella åtgärder som står i konflikt med 
minoritetsaktieägarnas åtgärder.  

Vidare föreslås att rättegångsförfarandet i 
skiljedomstolen förenklas bl.a. så att medde-
landen som hänför sig till skiljeförfarandet 
och ett exemplar av skiljedomen, till åtskill-
nad från det nuvarande förfarandet, skall 
sändas endast till aktiva parter. Vidare före-
slås att antalet besvärsinstanser minskas, ef-
tersom det nuvarande förfarandet med max-
imalt fyra instanser har ansetts vara onödigt 
tungrott och tidskrävande. Det har ansetts 
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möjligt att minska antalet besvärsinstanser 
eftersom ärendena i första instans avgörs av 
skiljemän och redan tingsrättsbehandlingen 
sålunda avser överklaganden. Enligt förslaget 
kan en skiljedom överklagas till tingsrätten 
varefter besvärstillstånd över tingsrättens 
dom kan sökas hos högsta domstolen. Detta 
har med tanke på arbetsfördelningen mellan 
domstolarna ansetts vara en mera motiverad 
lösning än att en skiljedom direkt överklagas 
till hovrätten.  

 
Allmänna bestämmelser 

1 §. Inlösenrätt och inlösenskyldighet. I 
denna paragraf föreskrivs om förutsättning-
arna för sådan inlösenrätt- och skyldighet 
som avses i kapitlet.  

Paragrafens 1 mom., enligt vilket rätt och 
skyldighet att lösa in minoritetsaktier till det 
gängse priset uppkommer på basis av ett in-
nehav av  över nio tiondelar av samtliga akti-
er och röster, motsvarar 14 kap. 19 § 1 mom. 
i den gällande lagen. Ordalydelsen beaktar 
emellertid till åtskillnad från den gällande la-
gen den omständigheten att inlösaren inte 
med beaktande av 2 mom. nödvändigtvis 
själv formellt behöver vara en aktieägare i 
bolaget. Sålunda har t.ex. ett moderbolag 
som genom sina dotterbolag innehar över nio 
tiondelar av bolagets aktier och röster, inlö-
senrätt och -skyldighet även om moderbola-
get inte själv skulle äga några aktier i bola-
get.  

Bolagsordningen kan inte avvika från be-
stämmelserna om inlösenrätt och -skyldighet 
till den del som syftet med bestämmelserna 
är att skydda minoritetsaktieägare. I bolags-
ordningen kan sålunda t.ex. inte föreskrivas 
att en högre kvalificerad majoritet förutsätts 
för inlösenskyldighet än lagen föreskriver. På 
motsvarande sätt kan den kvalificerade majo-
ritet som medför inlösenrätt inte sänkas jäm-
fört med vad lagen föreskriver.  

Paragrafens 2 mom. om vilka aktier och 
röster som anses tillhöra inlösaren vid till-
lämpning av 1 mom. och 3 mom. om röst-
ningsbegränsningar samt om röster som inte 
tas i beaktande när röstandelen räknas, 
stämmer i sak överens med den gällande la-
gens 14 kap. 19 § 2 och 3 mom.  

I paragrafens 4 mom. föreslås för tydlighe-

tens skull en ny bestämmelse enligt vilken 
om de inlösare som avses i 1—3 mom. är fle-
ra till antalet den anses vara inlösare som 
mest omedelbart innehar den aktie- och 
röstmajoritet som avses ovan. T.ex. i det fall 
att nio tiondelar av ett aktiebolags aktier och 
röster innehas av ett annat aktiebolag anses 
det sist nämnda bolaget vara inlösare även 
om en tredje person har bestämmande infly-
tande i detta. Bestämmelsen innebär å andra 
sidan inte att inlösenskyldigheten kan kring-
gås t.ex. genom anlitande av mellanhänder. I 
så fall kan de allmänna principerna om anli-
tande av mellanhänder tillämpas.  

2 §. Anmälan om inlösenrätt och inlösen-
skyldighet. Bestämmelsen i 1 mom. om inlö-
sarens skyldighet att anmäla att inlösenrätt 
och -skyldighet har uppkommit eller upphört 
samt bestämmelsen i 2 mom. om bolagets 
skyldighet att göra registeranmälan motsva-
rar i sak bestämmelserna i den gällande la-
gens 14 kap. 19 § 4 mom. Förslagets ordaly-
delse har emellertid ändrats i någon mån 
jämfört med den gällande lagen, i syfte att 
understryka att särskild uppmärksamhet mås-
te fästas vid att den information som bolaget 
får av någon annan än inlösaren är tillförlitig. 
Redan den gällande lagen har tolkats på detta 
sätt. Dessutom har i bestämmelsen beaktats 
sådana situationer där inlösaren får besked på 
något annat sätt än av en viss person.  

Försummelse av inlösarens anmälnings-
skyldighet kriminaliseras liksom enligt den 
gällande lagen som en aktiebolagsförseelse, i 
enlighet med lagförslagets 25 kap. 2 § 
1 mom. 3 punkten.  

 
Behandling av inlösentvister 

3 §. Skiljeförfarande. Enligt paragrafens 
1 mom. skall den som kräver inlösen, liksom 
enligt den gällande lagens 14 kap. 19 § 
5 mom. och 16 kap. 5 §, överlämna menings-
skiljaktigheter som gäller inlösenrätt och lö-
senbelopp till ett särskilt lagstadgat skiljeför-
farande. Längre fram i detta kapitel finns be-
stämmelser om förfarandet. Till dessa be-
stämmelser hänvisas delvis också i 16 kap. 
13 § och 17 kap. 13 §. Som komplettering 
skall i tillämpliga delar iakttas lagen om skil-
jeförfarande, så som föreskrivs i paragrafens 
2 mom.  
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Enligt förslaget föregås skiljeförfarandet 
inte av några lagstadgade mellanskeden, så-
som framställande av lösningsanspråk till bo-
laget och delgivning av anspråket till bola-
gets aktieägare på det sätt som avses i den 
gällande lagens 14 kap. 20 § 1 och 2 mom. 
Det lagstadgande inlösenförfarandet inskrän-
ker sig med andra ord till rättegången i en 
skiljedomstol. Denna kan givetvis föregås 
t.ex. av att inlösaren frivilligt gör ett offent-
ligt köperbjudande i enlighet med värdepap-
persmarknadslagens 6 kap.  

4 §. Inledande av förfarandet. Enligt para-
grafens 1 mom. skall Centralhandelskamma-
rens inlösningsnämnd på ansökan av käran-
den utse ett tillräckligt antal opartiska och 
oavhängiga skiljemän som har den sakkun-
skap som uppdraget kräver och förordna en 
ordförande för dem om flera skiljemän utses. 
Momentet stämmer i sak överens med den 
gällande lagens 16 kap. 5 § 1 mom. även om 
det av informativa skäl uttryckligen nämner 
opartiskhets- och oavhängighetskravet som 
också följer av lagen om skiljeförfarande. 
Närmare bestämmelser om inlösningsnämn-
den finns i handelskammarlagen (878/2002). 
Sökande är sålunda käranden, dvs. den majo-
ritets- eller minoritetsaktieägare som fram-
ställer lösningsanspråket.  

Lösningsanspråket skall preciseras och mo-
tiveras i ansökan. Detta betyder bl.a. att det 
lösenbelopp som erbjuds eller krävs skall 
nämnas i ansökan.  

Skiljeförfarandet inleds enligt 2 mom. då 
ansökan eller en kopia av den delges sökan-
dens motpart. I sådana fall som avses nedan i 
5 § 2 mom., dvs. då den gode mannen tar 
emot delgivningen på minoritetsaktieägarnas 
vägnar, inleds ärendet med att ett meddelan-
de om ansökan publiceras i den officiella tid-
ningen. I den gällande lagen finns inga mot-
svarande uttryckliga bestämmelser.  

Enligt paragrafens 3 mom. leder föränd-
ringar som efter att skiljeförfarandet inletts 
har skett i de förhållanden som avses i 1 § 
inte till att inlösenrätten eller -skyldigheten 
förfaller. Den avgörande tidpunkten är sålun-
da den då det i 1 mom. avsedda skiljeförfa-
randet inleds. Redan den gällande lagen har 
tolkats så att inlösaren inte kan slippa sin in-
lösenrätt t.ex. genom att avyttra aktier medan 
inlösenförfarandet pågår. För tydlighetens 

och enhetlighetens skull omfattar förslaget 
motsvarande bestämmelse också när det gäll-
er inlösenrätt. T.ex. användning av options-
rätt för teckning av en aktie har sålunda inte 
betydelse för ett pågående skiljeförfarande. 
Optionsrätter beaktas i och för sig inte vid 
bedömningen av förutsättningarna för inlösen 
enligt 1 §.  

5 §. God man. I denna paragraf föreskrivs 
om en god man som bevakar minoritetsaktie-
ägarnas intressen vid inlösenförfarandet. I 
den gällande lagens 14 kap. 20 § 3 och 
4 mom. föreskrivs om en god man. Förslaget 
innehåller emellertid flera ändringar jämfört 
med den gällande lagen. I förslaget används 
fortfarande benämningen ”god man” på en 
intressebevakare eftersom en god man i flera 
avseenden skiljer sig från en sådan intresse-
bevakare som avses i lagen om förmyndar-
verksamhet. Detta trots att på en god man 
som komplettering tillämpas också bestäm-
melserna om intressebevakare.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall Central-
handelskammarens inlösningsnämnd efter att 
en sådan ansökan som nämns i 4 § 1 mom. 
har kommit in till domstolen ansöka om för-
ordnande av en god man för att bevaka mino-
ritetsaktieägarnas intressen vid skiljeförfa-
randet, om inte samtliga parter har meddelat 
att de anser att ett sådant förfarande är onö-
digt. Forumbestämmelsen i lagförslagets 24 
kap. 1 § åsidosätter enligt momentet forum-
bestämmelserna i 8 kap. i lagen om förmyn-
darverksamhet. 

Med avvikelse från den gällande lagens 
14 kap. 20 § 3 mom. skall ansökan sålunda 
lämnas in av Centralhandelskammarens in-
lösningsnämnd och inte av bolaget. Med tan-
ke på den gode mannens oavhängighet har 
det ansetts problematiskt att den gode man-
nen har förordnats på ansökan av ett bolag 
där inlösaren har bestämmande inflytande.  

Med avvikelse från den gällande lagen in-
skränker sig den gode mannens uppgifter till 
att bevaka minoritetsaktieägarnas intressen 
vid skiljeförfarandet. Den gode mannens åt-
gärder har i praktiken inte haft något betydel-
se utanför skiljeförfarandet. Ändringen är 
också konsekvent med avseende på att det 
lagstadgade inlösenförfarandet enligt försla-
get begränsas till skiljeförfarandet. Förslaget 
innebär å andra sidan att den gode mannen 
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vid skiljeförfarandet bevakar samtliga parters 
och inte endast frånvarande minoritetsaktie-
ägares intressen. Detta sammanhänger med 
den närmare definitionen av den gode man-
nens uppgifter i paragrafens 2 och 3 mom.  

Centralhandelskammarens inlösnings-
nämnd behöver enligt momentet inte ansöka 
om förordnande av en god man om samtliga 
parter anser ett sådant förfarande vara onö-
digt. Bestämmelsen förpliktar inte Central-
handelskammarens inlösningsnämnd att på 
eget initiativ utreda parternas ståndpunkt i 
ärendet. I praktiken kan en inlösare som vill 
slippa kostnaderna för en god man till ansö-
kan om skiljeförfarandet foga de övriga par-
ternas skriftliga meddelanden om att någon 
god man inte behöver förordnas, om inlösa-
ren har lyckats skaffa sådana meddelanden. 
När minoritetsaktieägarna är många är det i 
praktiken inte möjligt att få sådana medde-
lande och det är sålunda inte över huvud ta-
get ändamålsenligt att utreda parternas stånd-
punkt. Om meddelanden inte har fåtts från 
samtliga parter skall inlösningsnämnden läm-
na in en ansökan om förordnande av en god 
man till den behöriga tingsrätten. Ansökan 
skall i allmänhet göras omedelbart efter att 
ansökan om skiljeförfarande har kommit in. 
Skyldigheten att förordna en god man gäller 
enligt förslaget också ett sådant inlösenförfa-
rande där en minoritetsaktieägare har krävt 
inlösen, om parterna inte går med på något 
annat.  

Även om huvudmannen enligt 73 § i lagen 
om förmyndarverksamhet i regel skall bere-
das tillfälle att bli hörd i ett ärende som gäller 
förordnande av intressebevakare, kan en an-
sökan om förordnande av en sådan god man 
som avses i paragrafen avgöras utan att mi-
noritetsaktieägarna hörs. I praktiken skulle 
delgivning av kallelsen ofta ske genom en 
kungörelse i enlighet med 11 kap. 9 § i rätte-
gångsbalken, vilket innebär att parterna inte 
över huvud taget behöver höras i enlighet 
med 73 § 3 mom. i lagen om förmyndarverk-
samhet. Med beaktande av att en god man 
har snävare befogenheter än andra intresse-
bevakare finns det inte heller annars någon 
orsak att höra parterna. Bestämmelsen hind-
rar å andra sidan inte domstolen att höra mi-
noritetsaktieägarna innan den gode mannen 
förordnas, om detta anses befogat.  

Förordnandet av en god man skall anteck-
nas i handelsregistret. Domstolen skall på 
tjänstens vägnar göra en sådan anmälan till 
handelsregistret som avses i 24 kap. 6 §. Be-
stämmelsen skiljer sig från den gällande la-
gen enligt vilken bolaget skall göra anmälan 
till handelsregistret.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om den 
gode mannens behörighet att på minori-
tetsaktieägarnas vägnar ta emot delgivningen 
av en ansökan om inledning av skiljeförfa-
rande. Ett meddelande varav framgår ansö-
kans huvudsakliga innehåll och den gode 
mannens kontaktuppgifter skall då tillställas 
minoritetsaktieägarna på det sätt som i bo-
lagsordningen föreskrivs om stämmokallelse 
och dessutom sändas till varje svarande vars 
namn och adress är kända för bolaget. Med-
delandet skall dessutom publiceras i den offi-
ciella tidningen. Förfarandet gör det möjligt 
att delge ansökan då samtliga parter inte kan 
nås eller då en del av dem är okända. Förfa-
randet motsvarar i sak rättegångsbalkens 
11 kap. 9 och 10 § om delgivning genom 
kungörelse. Om däremot samtliga parter är 
kända och kan nås är det inte nödvändigtvis 
ändamålsenligt att iaktta det förfarande som 
avses i momentet. Det är i så fall enklast att 
anhängiggöra ansökan på det sätt som avses i 
4 § 2 mom. genom att delge den direkt till 
parterna, vilket innebär att något meddelande 
om ansökan inte behöver publiceras i den of-
ficiella tidningen. I den gällande lagen finns 
inga bestämmelser som motsvarar momentet, 
även om gällande 14 kap. 20 § 2 mom. inne-
håller delvis liknande bestämmelser om del-
givning av en inlösares lösningsanspråk.  

Enligt paragrafens 3 mom. har den gode 
mannen vid skiljeförfarandet rätt och skyl-
dighet att vid skiljeförfarandet på minoritets-
aktieägarnas vägnar framföra omständigheter 
och bevis som stöder dessas sak. Den gode 
mannen har inte partsställning vid skiljeför-
farandet utan endast stöder de minoritetsak-
tieägare som är parter vid rättegången. Den 
gode mannen har emellertid i allmänhet rätt 
att vid skiljeförfarandet handla som en part, 
t.ex. lägga fram bevis. Den gode mannen har 
å andra sidan också skyldighet att i egenskap 
av intressebevakare för minoritetsaktieägarna 
föra fram omständigheter och bevis som stö-
der dessas sak.  
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De föreslagna bestämmelserna om den 
gode mannens åtgärder på minoritetsaktie-
ägarnas vägnar är avsedda att vara uttöm-
mande. Den gode mannen har sålunda inte 
befogenheter att vidta andra åtgärder för mi-
noritetsaktieägarnas räkning. För tydlighe-
tens skull föreslås i momentet emellertid att 
det uttryckligen föreskrivs att den gode man-
nen inte har befogenhet att framställa eller 
godkänna lösningsanspråk på minoritetsak-
tieägarnas vägnar. Den gode mannen kan så-
lunda inte ingå förlikning eller på ett bindan-
de sätt helt eller delvis medge käromålet —  
t.ex. i fråga om lösenbeloppet. Den gode 
mannen kan inte heller ansöka om skiljeför-
farande och sålunda framställa lösningsan-
språk på minoritetsaktieägarnas vägnar.  

Den gode mannen kan inte heller vidta åt-
gärder som står i strid med minoritetsaktie-
ägarnas egna åtgärder. Härmed avses att om 
en minoritetsaktieägare aktivt deltar i ett skil-
jeförfarande går dennes egna processuella åt-
gärder före den goda mannens. Om en mino-
ritetsaktieägare t.ex. som svarande godkänner 
en inlösares inlösenrätt, har den gode man-
nens eventuella åtgärder för att visa att någon 
inlösenrätt inte föreligger ingen betydelse när 
det gäller denna minoritetsaktieägare.  

Den gode mannens viktigaste uppgift är i 
praktiken att vid skiljeförfarandet uttala sin 
motiverade uppfattning och att vid behov 
visa vilket det rätta lösningspriset för en aktie 
är.  

Den gode mannens uppgift inskränker sig 
till skiljeförfarandet. Den gode mannen har 
inte rätt att överklaga en skiljedom och inte 
heller annars någon särskild ställning vid 
överklagandet. Det finns å andra sidan inget 
hinder för att domstolen hör den gode man-
nen i bevisningssyfte, bl.a. om omständighe-
ter som har betydelse för bestämmande av 
lösenbeloppet, om detta anses nödvändigt.  

Den gode mannens uppgift enligt förslaget 
skiljer sig avsevärt från den gällande lagen 
enligt vilken den gode mannen bl.a. under 
vissa förutsättningar kan avtala om inlösen 
på en frånvarande minoritetsaktieägares väg-
nar. Avtalsmöjligheten har i praktiken inte 
haft någon betydelse och dessutom kan den 
anses vara problematisk från en frånvarande 
aktieägares synpunkt. I förslaget eftersträvas 
också en så tydlig definition som möjligt av 

den gode mannens uppgift.  
I paragrafens 4 mom. föreslås komplette-

rande bestämmelser om den gode mannen. 
Enligt momentet bestämmer skiljemännen 
den gode mannens arvode och kostnadser-
sättning. Ansvaret för betalning av arvode 
och kostnadsersättning bestäms enligt samma 
regler som ansvaret för skiljeförfarandets 
kostnader enligt 8 §. Enligt momentet skall 
den gode mannen vidare utan dröjsmål efter 
att skiljeförfarandet avslutats göra en regis-
teranmälan om sin åtgärdsrapport, som ge-
nom registreringen anses ha kommit till mi-
noritetsaktieägarnas kännedom. Eftersom den 
gode mannen inte förvaltar egendom som 
tillhör en annan, är det inte fråga om någon 
egentlig redovisningsskyldighet utan snarare 
om en rapport som kan jämföras med en så-
dan som avses i 50 § 2 mom. i lagen om för-
myndarverksamhet. Preskriptionstiden för ett 
sådant skadeståndsyrkande som avses i la-
gens 61 § räknas i detta fall från registrering-
en.  

I övrigt gäller om den gode mannen i till-
lämpliga delar vad som i lagen om förmyn-
darverksamhet föreskrivs om intressebevaka-
re. Den speciella karaktären av den gode 
mannens uppgifter och ställning innebär i 
och för sig att många av den nämnda lagens 
bestämmelser inte kan tillämpas som sådana. 
Vissa bestämmelser i lagen om förmyndar-
verksamhet kan i praktiken tillämpas endast i 
sällsynta undantagsfall. Många av lagens be-
stämmelser har emellertid en viktig principi-
ell och delvis också praktisk betydelse. Av 
lagens 5 § följer t.ex. att den gode mannen 
skall vara lämplig för uppdraget. Vid be-
dömningen av lämpligheten skall beaktas 
bl.a. vederbörandes skicklighet och erfaren-
het samt uppdragets art och omfattning. I 
praktiken har den gode mannen beroende på 
omständigheterna i det enskilda fallet varit 
t.ex. en CGR-revisor eller en advokat. Av la-
gens 32 § följer att den gode mannen skall 
vara så oberoende av bl.a. inlösaren och bo-
laget att hans eller hennes intressen inte kan 
råka i konflikt med minoritetsaktieägarnas 
intressen. Av lagens 45 § följer att den gode 
mannen är skyldig att ersätta skada som han 
eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har 
åsamkat en minoritetsaktieägare.  

6 §. Ställande av säkerhet. Denna paragrafs 



 RP 109/2005 rd 
  

 

174

bestämmelser om ställande av säkerhet stäm-
mer huvudsakligen överens med motsvaran-
de bestämmelser i gällande 14 kap. 21 §.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs att om det 
med laga kraft har avgjorts att inlösenrätt fö-
religger eller om skiljemännen anser detta 
vara klart, men något lösenbelopp inte har 
avtalats eller bestämts, övergår aktien till in-
lösaren direkt då denne ställer en säkerhet 
som skiljemännen har godkänt för betalning-
en av lösenbeloppet. Detta motsvarar i stort 
sett 14 kap. 21 § 1 mom. i den gällande la-
gen. I förslaget ersätts emellertid förutsätt-
ningen att inlösenrätten inte får vara stridig 
med förutsättningen att skiljemännen anser 
det vara klart att inlösenrätt föreligger. Den 
omständigheten att inlösenrätten är stridig 
hindrar sålunda enligt förslaget inte nödvän-
digtvis ett sådant förfarande som avses i pa-
ragrafen, om stridigheten inte över huvud ta-
get är motiverad eller om motiveringen inte 
är rättsligt hållbar och inlösenrätten också 
annars måste anses vara klar. Den omstän-
digheten att inlösenrätten är ostridig i det av-
seendet att de närvarande minoritetsaktie-
ägarna och den gode mannen godkänner in-
lösenrätten, hindrar å andra sidan inte skilje-
domstolen att anse inlösenrätten vara oklar i 
fråga om frånvarande aktieägare i det fall 
skiljemännen ändå anser att ärendet är oklart 
från rättslig eller bevismässig synpunkt. I den 
mån som inlösenrätten inte kan anses vara 
klar aktualiseras säkerhetsförfarandet först 
när frågan om inlösenrätten har avgjorts t.ex. 
med en sådan lagakraftvunnen mellandom 
som avses i 35 § i lagen om skiljeförfarande.  

I momentet föreslås dessutom en bestäm-
melse enligt vilken en eventuellt förordnad 
god man vid behov skall förvara säkerheten 
för deras räkning som har rätt till lösenbe-
loppet. Motsvarande bestämmelse finns inte i 
den gällande lagen. Eftersom förvaring av en 
säkerhet för vissa parters räkning är en föga 
lämplig uppgift t.ex. för skiljedomstolens 
ordförande, har den gode mannen redan tidi-
gare i praktiken getts i uppgift att förvara sä-
kerheter.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall då en aktie 
har övergått till inlösaren med stöd av 
1 mom., på det aktiebrev som utfärdas över 
aktien tillämpas vad som enligt 11 § 3 mom. 
skall tillämpas på aktiebrev efter att lösenbe-

loppet deponerats. Bestämmelsen motsvarar i 
sak gällande 14 kap. 21 § 2 mom. Vidare fö-
reskrivs i momentet att när en värdeandel 
som avser en aktie överförs till en inlösare 
skall rätten till lösenbeloppet noteras på vär-
deandelskontot i stället för värdeandelen. 
Motsvarande bestämmelse finns inte i den 
gällande lagen, vilket i praktiken har ansetts 
vara problematiskt.  

Det förfarande som avses i paragrafen in-
nebär inte att frågan om äganderätten till ak-
tierna blivit avgjord med laga kraft. En sä-
kerhet sammanhänger med de avsedda rätts-
verkningarna endast om den som ställer sä-
kerheten verkligen kan anses vara inlösare, 
dvs. om de förutsättningar som anges i 1 § är 
uppfyllda. Ett sådant förfarande som avses i 
paragrafen hindrar med andra ord inte dom-
stolen att senare anse att en minoritetsaktie-
ägare fortfarande måste betraktas som aktie-
ägare, om det visar sig att någon inlösenrätt 
inte förelegat. Eftersom säkerhetsförfarandet 
emellertid är tillåtet endast i situationer där 
inlösenrätten inte är stridig, kan en sådan 
problematisk situation i praktiken uppkomma 
ytterst sällan.  

7 §. Bestämmande av lösenbelopp. Enligt 
den allmänna bestämmelsen i 1 mom. skall 
lösenbeloppet för en aktie bestämmas enligt 
det gängse priset omedelbart före skiljeförfa-
randet. I den gällande lagen föreskrivs inte 
om tidpunkten för bestämmande av priset. I 
den juridiska litteraturen och i praxis har det 
emellertid ansetts att lösenbeloppet skall be-
stämmas enligt det gängse priset omedelbart 
före lösningsanspråket.  

Det har inte ansetts nödvändigt att i försla-
get ta in en mot gällande 16 kap. 5 § 2 mom. 
svarande uttrycklig bestämmelse om att skil-
jemännen när de bestämmer priset skall be-
akta samtliga relevanta omständigheter i det 
enskilda fallet. Avsikten är inte heller att 
ändra de principer som i rättspraxis och i den 
juridiska litteraturen har utformats när det 
gäller bestämmande av det gängse priset. Ut-
gångspunkten för bestämmande av det gäng-
se priset är sålunda aktiens marknadspris. 
Detta gäller framförallt i bolag som är före-
mål för offentlig handel men också i andra 
bolag om marknadspriset kan anses ha bil-
dats på ett tillförlitligt sätt (HD 1993:31). 
Även om marknadspriset måste anses vara 
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utgångspunkten för värderingen kan å andra 
sidan också andra värderingsmetoder (aktiens 
avkastnings- och substansvärde) ha betydelse 
för bestämmandet av det gängse priset.  

Enligt momentet skall på lösenbeloppet be-
talas ränta från det att skiljeförfarandet in-
letts. Någon motsvarande bestämmelse finns 
inte i den gällande lagen. Skyldigheten att 
betala ränta är i konsekvens med att lösenbe-
loppet enligt det som anförs ovan bestäms 
enligt det gängse priset omedelbart innan 
skiljeförfarandet inletts. Räntesatsen bestäms 
enligt den i 12 § i räntelagen avsedda refe-
rensränta som gäller vid tidpunkten i fråga. 
Bestämmelsen begränsar inte inlösarens 
skyldighet att enligt räntelagen betala en hög-
re dröjsmålsränta om lösenbeloppet inte beta-
las efter att det förfallit till betalning. I 11 § 
1 mom. föreskrivs när lösenbeloppet förfaller 
till betalning.  

Paragrafens 2 mom. innehåller en special-
bestämmelse om bestämmande av lösenbe-
loppet då inlösen har föregåtts av ett sådant 
obligatoriskt köpeanbud som avses i värde-
pappersmarknadslagens 6 kap. 6 §. Som 
gängse pris betraktas härvid också vid inlö-
senförfarandet enligt aktiebolagslagen i för-
sta hand det pris som erbjuds vid ett obligato-
riskt köperbjudande. Den föreslagna be-
stämmelsen som inte har någon motsvarighet 
i den gällande lagen förenhetligar bestäm-
mandet av priset vid dessa inlösenförfaran-
den som ofta följer på varandra. Det pris som 
tillämpats i ett sådant obligatoriskt köpean-
bud som avses i värdepappersmarknadslagen 
är i detta fall huvudregeln, från vilken emel-
lertid avvikelse kan göras av särskild anled-
ning. Vid bedömningen av om någon särskild 
anledning föreligger är det framförallt skäl 
att beakta hur lång tid som har förflutit mel-
lan det obligatoriska köpeanbudet och inlö-
senförfarandet enligt aktiebolagslagen. Ju 
längre tid som har förflutit, desto mindre be-
tydelse har det pris som tillämpats i ett sådant 
obligatoriskt köpeanbud som avses i värde-
pappersmarknadslagen som indikator på det 
gängse pris som skall tillämpas vid ett inlö-
senförfarande enligt aktiebolagslagen. En 
omständighet som kan uppmärksammas vid 
bedömningen är också hur stor del av aktie-
ägarna som erbjudandet riktas till som har 
godkänt det enligt värdepappersmarknadsla-

gens gjorda köpeanbudet. Ju större andel av 
aktieägarna som har godtagit det enligt vär-
depappersmarknadslagen bestämda priset, 
desto större betydelse har detta pris också 
som indikator på det gängse priset enligt ak-
tiebolagslagen.  

I paragrafens 3 mom. ingår en specialbe-
stämmelse om lösenbeloppet i vissa sådana 
fall där inlösenrätt och -skyldighet har upp-
kommit till följd av ett sådant frivilligt köpe-
anbud som avses i värdepappersmarknadsla-
gens 6 kap. Om inlösaren till följd av erbju-
dandet har blivit innehavare till minst nio ti-
ondelar av de erbjudna aktierna, anses det 
pris som nämns i det offentliga köpeanbudet 
som det gängse priset. Också i detta fall kan 
av särskild anledning göras avvikelse från 
presumtionen. Vid bedömningen kan beaktas 
den tid som har förflutit från köpeanbudet till 
inlösenförfarandet samt hur omfattande kö-
peanbud det varit fråga om. I ett bolag med 
olika slag av aktier är det dessutom skäl att 
bedöma hur stor andel av ägarna till aktier av 
olika slag som har godkänt anbudet.  

Den föreslagna paragrafens 2 och 3 mom. 
motsvarar artiklarna 15 och 16 i direktivet 
om uppköpserbjudanden. Förslaget går så-
tillvida längre än de krav som direktivet stäl-
ler att inlösenförfarande inte behöver inledas 
inom den formella tid på tre månader som 
avses i direktivets artikel 15.4 för att be-
stämmelserna skall kunna tillämpas. Tidsfak-
torn tas emellertid på det sätt som nämns 
ovan i beaktande vid tolkningen av bestäm-
melserna.  

8 §. Kostnaderna för skiljeförfarandet. Pa-
ragrafens bestämmelse om kostnaderna för 
skiljeförfarandet motsvarar huvudsakligen 
gällande 16 kap. 5 § 3 mom. men är mera 
allmänt utformad och tydligare. Med kostna-
derna för skiljeförfarandet avses den ersätt-
ning som betalas till skiljemännen för deras 
arbete och kostnader. Dessutom skall para-
grafen på det sätt som föreskrivs i 5 § 
4 mom. tillämpas när det gäller ansvaret för 
betalningen av den gode mannens arvode och 
kostnader. Vidare skall bestämmelsen tilläm-
pas i sådana inlösensituationer som avses i 
16 och 17 kap., där den i paragrafen avsedda 
inlösaren är ett bolag.  

Enligt paragrafen svarar inlösaren för kost-
naderna för skiljeförfarandet, om inte skilje-
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männen av någon särskild anledning anser 
det vara skäligt att bestämma något annat. 
Skiljedomstolen kan enligt paragrafen med 
avvikelse från huvudregeln bestämma både 
vem som svarar för kostnaderna i förhållande 
till skiljedomstolen och vem som svarar för 
kostnaderna i förhållandet mellan parterna. 
Förslaget innebär att det kan finnas skillnader 
i dessa ansvarsförhållanden. T.ex. om en mi-
noritetsaktieägare som misstänks vara insol-
vent har fördröjt behandlingen av ett ärende 
utan anledning  kan det bestämmas att inlösa-
ren och minoritetsaktieägaren solidariskt an-
svarar för kostnaderna för skiljeförfarandet 
gentemot skiljemännen medan minoritetsak-
tieägaren ansvarar för kostnaderna i förhål-
landet mellan parterna.  

Avsikten är att frågan om vem som i den 
bemärkelse som avses i paragrafen betraktas 
som inlösare skall bestämmas på basis av en 
parts processuella ställning och inte på basis 
av partens materiella ställning. Den huvudre-
gel som framgår av paragrafen skall sålunda 
tillämpas t.ex. på en kärande som kräver att 
få sin inlösenrätt fastställd, även om slutre-
sultatet i målet skulle vara att käranden inte 
anses ha någon inlösenrätt.  

Varken paragrafen eller den gällande la-
gens 16 kap. 5 § 3 mom. gäller parternas 
egna rättegångskostnader vid skiljedomsto-
len. Utgångspunkten är den att parterna själ-
va svarar för sina rättegångskostnader men i 
skiljedomen kan det bestämmas att ersättning 
skall betalas också för sådana rättegångs-
kostnader, varvid i tillämpliga delar iakttas 
vad som i rättegångsbalken föreskrivs om er-
sättning för rättegångskostnader. Den process 
som det här är frågan om uppvisar ofta sär-
drag som kan leda till att t.ex. jämkningsbe-
stämmelsen i rättegångsbalkens 21 kap. 8 b § 
tillämpas.  

9 §. Andra bestämmelser om skiljeförfa-
randet. Paragrafens 1 mom. gäller delgiv-
ningar under skiljeförfarandet och utlämnan-
de av exemplar av skiljedomen. Motsvarande 
bestämmelser finns inte i den gällande lagen. 
En bestämmelse om utlämnande av exemplar 
av skiljedomen finns också i 37 § i lagen om 
skiljeförfarande.  

Momentet gäller endast åtgärder som vidtas 
efter att skiljeförfarandet inletts. I 4 § 2 mom. 
och 5 § 2 mom. föreskrivs om sådan delgiv-

ning som förutsätts för inledande av förfa-
randet.  

Enligt momentet räcker det att delgivningar 
under skiljeförfarandet tillställs och exemplar 
av skiljedomen ges endast till dem som under 
skiljeförfarandet har fört talan eller annars i 
detta syfte anmält sig till skiljedomstolen, 
dvs. till parter som har visat aktivitet samt till 
den gode mannen. Det har i praktiken visat 
sig vara problematiskt och onödigt att delge 
handlingar och lämna ut exemplar av skilje-
domen till alla parter om dessa är många. I 
momentet avses med att föra talan, t.ex. be-
mötande av en ansökan eller att ge något an-
nat yttrande samt att uppträda vid skiljedom-
stolens muntliga förhandling. En part kan 
också nöja sig med att be skiljedomstolen om 
att få delgivningarna i ärendet och ett exem-
plar av skiljedomen. Det är också möjligt att 
endast be att få skiljedomen. En part kan be 
att få ett exemplar av skiljedomen också efter 
att förfarandet slutförts om parten har ett in-
tresse av att få skiljedomen t.ex. för ett över-
klagande eller med tanke på verkställigheten.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall skiljemän-
nen anmäla skiljedomen för registrering 
inom två veckor efter att den givits. Detta 
stämmer överens med 16 kap. 5 § 4 mom. i 
den gällande lagen. I momentet föreskrivs 
emellertid med avvikelse från den gällande 
lagen också om skyldigheten att till register-
anmälan foga en utredning om att exemplar 
av domen har givits i enlighet med 1 mom., 
med andra ord till de parter som visat aktivi-
tet och till den gode mannen. Utredningen är 
en förutsättning för registrering av skiljedo-
men. Detta har att göra med att besvärstiden 
enligt 10 § 1 mom. räknas från registreringen 
av skiljedomen. Det finns inget hinder för det 
i praktiken förekommande förfarandet att in-
lösaren, som svarar för kostnaderna för skil-
jeförfarandet, de facto ser till att exemplar av 
skiljedomen tillställs parterna samt anmäler 
domen för registrering. Detta förfarande fri-
tar emellertid inte skiljemännen från det 
rättsliga ansvaret för att dessa åtgärder fak-
tiskt vidtas.  

Om en skiljedom inte vederbörligen an-
mäls för registrering inom den tid som nämns 
ovan kan anmälan göras också av en part. 
Bestämmelsen behövs eftersom partens rätt 
kan vara beroende av registreringen. På an-
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mälan ställs också i detta fall de krav som 
nämns ovan. Anmälaren kan ha rätt att av 
skiljemännen få gottgörelse för sina kostna-
der enligt allmänna regler.  

Om skiljedomen rättas på det sätt som av-
ses i 38 § i lagen om skiljeförfarande eller 
om en sådan tilläggsdom meddelas som av-
ses i den nämnda lagens 39 §, skall också i 
fråga om den rättade domen eller tilläggsdo-
men förfaras på det sätt som föreskrivs i 
momentet.  

10 §. Överklagande. Paragrafens bestäm-
melser om överklagande av skiljedomar er-
sätter 16 kap. 5 § 5 mom. i den gällande la-
gen. Liksom för närvarande kan en skiljedom 
överklagas hos en domstol, till åtskillnad från 
vad som i allmänhet är fallet med skiljedo-
mar. Detta beror på att det är fråga om ett 
lagstadgat och inte ett avtalsbaserat skiljeför-
farande.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall en skilje-
dom liksom enligt gällande 16 kap. 5 § 
5 mom. överklagas hos underrätten. Enligt 
förslaget är den tingsrätt som avses i 24 kap. 
1 § behörig. Vid behandlingen av besväret i 
tingsrätten skall enligt förslaget i tillämpliga 
delar iakttas rättegångsbalkens 8 kap. om be-
handling av ansökningsärenden. T.ex. i fråga 
om besvärsskriftens innehåll skall i tillämpli-
ga delar iakttas rättegångsbalkens 8 kap. 2 §. 
Till besvärsskriften skall också fogas en ko-
pia av skiljedomen.  

För att den tidpunkt då en skiljedom vinner 
laga kraft skall kunna anges tydligare före-
slås att den skall överklagas senast sextio da-
gar efter registreringen. I sådana situationer 
som avses i 38 och 39 § i lagen om skiljeför-
farande skall tiden räknas från registreringen 
av den rättade domen eller tilläggsdomen, 
förutsatt att överklagande gäller domens kor-
rigerade del eller en fråga som avgjorts ge-
nom tilläggsdomen.  

Av behandlingsordningen för ansöknings-
ärenden följer bl.a. att tingsrätten inte kan 
meddela en tredskodom i ärendet. Meddelan-
de av en tredskodom till följd av en parts 
passivitet är inte förenligt med detta förfa-
rande, där möjligheten finns att ett stort antal 
aktieägare inte över huvud taget är medvetna 
om processen och där det inte nödvändigtvis 
är meningsfullt ens för en enskild aktieägare 
som känner till saken att delta i processen, på 

grund av att aktieägaren har ett ytterst litet 
intresse av den. Detta stämmer också överens 
med det faktum att inte heller skiljemännen 
kan meddela en tredskodom.  

Enligt paragrafens 2 mom. får tingsrättens 
beslut överklagas hos högsta domstolen om 
denna meddelar besvärstillstånd enligt 
30 kap. 3 § i rättegångsbalken. Bestämmel-
sen skiljer sig från den gällande lagen enligt 
vilken tingsrättens dom skall överklagas hos 
hovrätten varefter fullföljd söks hos högsta 
domstolen. När en skiljedom överklagas hos 
högsta domstolen skall i tillämpliga delar 
iakttas de bestämmelser i rättegångsbalkens 
30 kap. som gäller fullföljd i ärende som 
hovrätt har handlagt i andra instans. Det som 
föreskrivs om hovrätten gäller härvid tings-
rätten.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att om en 
skiljedom inte överklagas skall på verkstäl-
ligheten tillämpas 2 kap. 19 § i utsökningsla-
gen. Detta motsvarar i sak gällande 16 kap. 
5 § 5 mom.  

Utöver att ett ärende kan överklagas så som 
föreskrivs i paragrafen kan en skiljedom i en-
lighet med lagen om skiljeförfarande vara 
ogiltig eller också kan den upphävas på talan 
av en part. I 40—42 § i lagen om skiljeförfa-
rande föreskrivs om dessa med extraordinärt 
ändringssökande jämförbara förfaranden. Pa-
ragrafen begränsar inte en parts möjligheter 
att åberopa dessa bestämmelser och att så-
lunda i samtliga instanser få ogiltighets- och 
klandergrunderna behandlade i vanlig ord-
ning.  

På överklagande av ersättning som skilje-
männen fastställt för arbete och kostnader 
skall i stället för denna paragraf tillämpas 
47—48 § i lagen om skiljeförfarande. Dessa 
bestämmelser gäller inte ersättning för en 
god mans arvode och kostnader, även om de 
med avseende på 5 § 4 mom. och 8 § jäm-
ställs med kostnader för skiljeförfarandet. 
Beslut som gäller en god mans arvode och 
kostnader överklagas i den ordning som av-
ses i denna paragraf.  

 
Verkställande av inlösen 

11 §. Betalning av lösenbelopp och över-
gång av rättigheter. Denna paragrafs be-
stämmelser om betalning av lösenbelopp och 
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övergång av rättigheter motsvarar i princip 
14 kap. 21 § i den gällande lagen. Bestäm-
melserna innehåller emellertid vissa ändring-
ar och preciseringar jämfört med den gällan-
de lagen.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall lösenbe-
loppet betalas inom en månad efter att domen 
genom vilken lösenbeloppet fastställts vunnit 
laga kraft. Med lösenbelopp avses i paragra-
fen lösenbeloppet inklusive den ränta som 
skall betalas på detta enligt 7 § 1 mom. Vid 
dröjsmål med betalningen skall dröjsmålsrän-
ta betalas i enlighet med räntelagen.  

I momentet föreskrivs vidare för tydlighe-
tens skull uttryckligen att en aktie övergår till 
inlösaren genom betalning av lösenbeloppet, 
om den inte har övergått redan tidigare ge-
nom att säkerhet ställts enligt 6 §. I den gäl-
lande lagen föreskrivs endast om betalning 
genom deponering. Då lösenbeloppet har be-
talts har inlösaren rätt att få en värdeandel 
som avser aktien registrerad på sig utan 
medverkan av minoritetsaktieägaren. Om ett 
aktiebrev däremot har utfärdats över aktien 
skall detta överlämnas till inlösaren. Innan 
detta har skett är inlösaren inte skyldig att be-
tala lösenbeloppet och betalningen av lösen-
beloppet kan inte heller anses ha skett för 
sent på det sätt som nämns ovan. Inlösaren 
kan å andra sidan i så fall deponera lösenbe-
loppet i enlighet med 2 mom.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan lösenbelop-
pet betalas genom att det deponeras hos läns-
styrelsen på bolagets hemort på det sätt som 
föreskrivs i den s.k. deponeringslagen 
(281/1931). Inlösaren får i så fall inte förbe-
hålla sig rätt att återfå det deponerade. Enligt 
deponeringslagen kommer deponering i fråga 
t.ex. om borgenären vägrar ta emot en presta-
tion eller är okänd. Eftersom det aldrig på 
förhand finns exakta uppgifter om vilka som 
är delägare i ett bolag som använder aktie-
brev, kommer deponering i allmänhet i fråga 
om innehavaren av ett aktiebrev inte inom en 
månad från att domen vunnit laga kraft till 
det att lösenbeloppet förfaller till betalning 
har anmält sitt intresse att ta emot prestatio-
nen och erbjudit sig att överlåta aktiebrevet. I 
ett bolag som hör till värdeandelssystemet 
kan deponering komma i fråga när det gäller 
sådana innehavare av gemensamma konton 
som avses i 4 kap. 10 §.  

Enligt paragrafens 3 mom. medför innehav 
av ett aktiebrev efter deponering som avses i 
2 mom. endast rätt till lösenbeloppet. Denna 
bestämmelse, som i sak motsvarar den gäl-
lande lagen, begränsar bl.a. en förvärvares el-
ler panthavares rätt, även om denne vid mot-
tagandet av aktiebrevet inte varit medveten 
om att aktien är föremål för inlösen. Momen-
tets bestämmelser om utfärdande av ett nytt 
aktiebrev motsvarar den gällande lagens be-
stämmelser utom i det avseendet att förslaget 
inte förutsätter att ett nytt aktiebrev utfärdas 
först ett år efter deponeringen.  

 
19 kap. Ändring av företagsform 

I detta kapitel föreskrivs om ombildande av 
ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag 
samt om ombildande av ett publikt aktiebo-
lag till ett privat aktiebolag (ändring av ak-
tiebolagsformen). I kapitlet ingår dessutom 
helt nya bestämmelser om ombildande av ett 
privat aktiebolag till ett andelslag eller per-
sonbolag samt om fortsättande av verksam-
heten som enskild näringsidkare (ändring av 
företagsformen).  

De föreslagna bestämmelserna om ombil-
dande av ett privat aktiebolag till ett publikt 
aktiebolag motsvarar i allmänhet den gällan-
de lagen.  

Bestämmelserna om ombildande av ett 
publikt aktiebolag till ett privat aktiebolag fö-
reslås bli förenklade. Enligt förslaget är en 
förutsättning för ombildandet endast att det 
ursprungliga bolagets bolagsordning och fir-
ma uppfyller de krav som ställs på ett privat 
bolag. Den gällande lagens förbud mot att 
ändra ett publikt aktiebolag till ett privat, fu-
sionera ett publikt aktiebolag med ett privat 
eller mot att genomföra en delning som re-
sulterar i ett privat aktiebolag i det fall att bo-
lagets aktier är föremål för offentlig handel, 
föreslås bli slopat eftersom det leder till 
slumpmässiga resultat. De rättigheter som 
tillkommer aktieägare och borgenärer som 
har investerat i värdepapper som är föremål 
för offentlig handel tryggas inte lika bra ge-
nom aktiebolagslagen som genom lagstift-
ningen om värdepappersmarknadslagen och 
genom de bestämmelser som marknadsplat-
serna tillämpar om indragning av värdepap-
per från offentlig handel.  
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Enligt gällande 17 kap. 2 § 4 mom. skall, 
när ett publikt aktiebolag ombildas till ett 
privat aktiebolag, borgenärsskyddsförfaran-
det tillämpas i fråga om innehavare av andra 
värdepapper än värdepapper i eget kapital, 
om värdepappren kan vara föremål för of-
fentlig handel. Också detta krav föreslås bli 
slopat.  

Gällande 17 kap. 2 § 2 mom. om omröst-
ning enligt aktieslag när ett publikt aktiebo-
lag ombildas till ett privat aktiebolag har an-
setts onödigt och tas sålunda inte in i lagför-
slaget.  

Också den gällande lagens bestämmelser 
om att en aktieägare som motsätter sig om-
bildandet har rätt till inlösen föreslås bli slo-
pade. Minoritetens inlösenrätt kan avsevärt 
försvåra åtgärder som syftar till att sanera ett 
bolag, t.ex. i en situation där bolaget inte 
uppfyller de krav som ställs på offentlig han-
del. Likställighetsprincipen kan emellertid i 
exceptionella situationer utgöra ett hinder för 
beslut om ombildande till ett privat aktiebo-
lag.  

Enligt förslaget blir det möjligt att ombilda 
ett privat aktiebolag till någon annan före-
tagsform. Detta förutsätter samtliga aktieäga-
res samtycke. Eftersom bestämmelserna om 
kapitalets varaktighet när det gäller de övriga 
företagsformer som omfattas av förslaget är 
lindrigare än aktiebolagslagen, har som en 
förutsättning för ändringen uppställts att bor-
genärsskyddsförfarandet iakttas. Förfarandet 
motsvarar bl.a. det som gäller vid fusion och 
minskning av aktiekapitalet.  

Ytterligare en förutsättning för ändring av 
företagsformen är att bolagets aktieägare 
uppfyller de krav som ställs på ägarna när det 
gäller företagsformen i fråga. T.ex. för om-
bildande till ett andelslag förutsätts att aktie-
bolaget har minst tre aktieägare, eftersom ett 
andelslag skall ha minst tre medlemmar. En 
förutsättning för ombildande till ett andels-
lag, öppet bolag eller kommanditbolag är inte 
att aktieägarna eller en del av dem är fysiska 
personer. Vid en ändring av företagsformen 
skall alla som vid tidpunkten för registrering-
en av ändringen är aktieägare bli medlemmar 
eller bolagsmän i det företag som fortsätter 
verksamheten. Denna förutsättning gör det 
möjligt att minska eventuella missbruk i 
samband med ändringen av företagsformen, 

t.ex. försök att utnyttja ombildandet för att 
överföra bolagets tillgångar utom räckhåll för 
borgenärerna.  

En ändring av företagsformen innebär inte 
att aktiebolaget upplöses. Trots detta kan 
ändringen av företagsformen innebära en vä-
sentlig förändring som har betydelse för den 
bindande verkan av avtal som företaget har 
ingått. Frågan måste bedömas med avseende 
på varje avtal och de därtill anslutna omstän-
digheterna, i enlighet med de allmänna av-
talsrättsliga principerna.  

 
Ändring av aktiebolagsform 

1 §. Ombildning av privat aktiebolag till 
publikt. I denna paragraf föreslås en bestäm-
melse om ombildande av ett privat aktiebolag 
till ett publikt aktiebolag. Bestämmelser 
stämmer i sak överens med gällande 17 kap. 
1 §.  

De krav som enligt paragrafens 2 mom. 
skall uppfyllas i fråga om ett publikt aktiebo-
lag är att aktiekapitalet enligt 1 kap. 3 § upp-
går till minst 80 000 euro samt det i firmala-
gens 7 § 4 punkten angivna kravet att ett 
publikt aktiebolags firma skall innehålla or-
den ”publikt aktiebolag” eller motsvarande 
förkortning, dvs. ”abp”. Om bolagets aktie-
kapital före ändringen är mindre än 
80 000 euro, skall ökningen av aktiekapitalet 
anmälas för registrering samtidigt som änd-
ringen av bolagsformen.  

I paragrafens 3 mom. föreslås att den gäl-
lande lagens bestämmelse om full täckning 
för det bundna egna kapitalet ändras så att 
bolagets eget kapital, dvs. skillnaden mellan 
tillgångarna och skulderna, skall uppgå till 
minst aktiekapitalet. Täckningskravet gäller 
således inte t.ex. uppskrivningsfonder eller 
sådana överkurs- och reservfonder som har 
avsatts i enlighet med den gällande lagen. 
Ändringen äventyrar inte intressegruppernas 
ställning eftersom ett publikt aktiebolag inte 
t.ex. från en borgenärs synpunkt är en riskab-
lare bolagsform än ett privat aktiebolag.  

Kravet på täckning för aktiekapitalet skall 
vara uppfyllt både på basis av bolagets ba-
lansräkning och en värdering enligt tillgång-
arnas och skuldernas verkliga värden. Förut-
sättningen bedöms endast på basis av bola-
gets separata balansräkning, inte på basis av 
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koncernbalansen.  
I momentet föreslås också en förenkling av 

den gällande lagens krav på säkerställande av 
kapitaltäckningen så att yttrandet av en ut-
omstående sakkunnig ersätts med en god-
känd revisors intyg som skall fogas till regis-
teranmälan. Förfarandet motsvarar bl.a. de 
bestämmelser som föreslås om bildande av 
bolag och aktieemission. Intyget kan ges 
också av bolagets egen revisor, om denne är 
en godkänd revisor. Intyget behöver inte läg-
gas fram på bolagsstämman. Till åtskillnad 
från ett sådant yttrande av en oberoende sak-
kunnig som avses i den gällande lagen gäller 
intyget tidpunkten för registeranmälan och 
inte tidpunkten för den bolagsstämma som 
beslutar om saken. I yttrandet kan beaktas en 
sådan ökning av aktiekapitalet som har ge-
nomförts i samband med ändringen av före-
tagsformen. Det belopp av ökningen som till-
faller bolaget skall vara betalt när register-
anmälan görs.  

Enligt momentet skall registeranmälan gö-
ras inom en månad. När ändringen registreras 
ombildas ett privat aktiebolag till ett publikt 
aktiebolag.  

2 §. Betydande förvärv efter ombildning till 
ett publikt aktiebolag. I denna paragraf före-
slås i överensstämmelse med 17 kap. 1 § 
4 mom. i den gällande lagen en bestämmelse 
om tillämpning av bestämmelserna om efter-
apport när ett privat aktiebolag ombildas till 
ett publikt aktiebolag.  

3 §. Ombildning av ett publikt aktiebolag 
till privat. Förslaget innebär en förenkling av 
gällande 17 kap. 2 § om ombildande av ett 
publikt aktiebolag till privat.  

Enligt föreslagna 1 mom. skall ett beslut 
om ombildande av ett publikt aktiebolag till 
ett privat aktiebolag fattas med två tredjedels 
majoritet av de avgivna rösterna och av de 
vid stämman företrädda aktierna. Någon så-
dan omröstning enligt aktieslag som förut-
sätts i den gällande lagen krävs inte. Dessut-
om skall bolagets firma ändra i enlighet med 
firmalagen, dvs. så att den innehåller ordet 
”aktiebolag” eller motsvarande förkortning 
”ab” bestämmelsen skiljer sig väsentligt från 
den gällande lagen såtillvida att det i gällan-
de 17 kap. 2 § 3 mom. ingående förbudet mot 
ändring av bolagsformen och det i samma 
paragrafs 4 mom. föreskrivna borgenärs-

skyddsförfarandet föreslås bli slopade.  
Trots att momentet inte förbjuder ombil-

dande av ett sådant bolag till ett privat aktie-
bolag, vars värdepapper är föremål för of-
fentlig handel, kan en sådan åtgärd leda till 
kränkning av likställigheten eller till att de 
som deltagit i åtgärderna blir ersättnings-
skyldiga. Den kan också innebära en sådan 
ändring av ett avtal mellan bolaget och t.ex. 
en skuldebrevsinnehavare som skall bedömas 
enligt de allmänna avtalsrättsliga principerna.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall register-
anmälan om beslutet göras inom en månad. 
Dessutom innebär förslaget att ändringen 
träder i kraft genom att ändringen av bolags-
ordningen registreras i handelsregistret.  

Paragrafen gäller inte fusion av ett publikt 
aktiebolag med ett privat aktiebolag och inte 
heller delning som resulterar i ett privat ak-
tiebolag. Sådana åtgärder kan genomföras i 
enlighet med 16 och 17 kap.  

 
Ombildning av ett privat aktiebolag till nå-
gon annan företagsform  

4 §. Ändring av företagsform. I denna pa-
ragraf föreslås bestämmelser om de förut-
sättningar under vilka ett privat aktiebolag 
kan ombildas till ett andelslag, till ett öppet 
bolag eller till ett kommanditbolag eller un-
der vilka ett aktiebolags verksamhet kan fort-
sättas som en enskild näringsidkare. En skill-
nad jämfört med sådan omvandling av före-
tagsformen som avses i 1—3 §, där ett aktie-
bolag omvandlas till någon annan form av 
aktiebolag, är att om det förfarande som re-
gleras i 4—8 används benämningen ”ändring 
av företagsformen”.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall ett aktiebo-
lag som ombildas till ett andelslag vid den 
tidpunkt då ändringen av företagsformen re-
gistreras ha minst tre aktieägare som samtliga 
blir medlemmar i andelslaget. Enligt 3 kap. 
1 § i lagen om andelslag (1488/2001) skall 
ett andelslag ha minst tre medlemmar.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall ett aktiebo-
lag som ombildas till ett öppet bolag eller till 
ett kommanditbolag ha minst två aktieägare 
som alla blir bolagsmän i det öppna bolaget 
eller i kommanditbolaget. En del av aktie-
ägarna kan enligt vad som föreskrivs i bo-
lagsavtalet bli tysta bolagsmän i kommandit-
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bolaget. Enligt 1 kap. 1 § i lagen om öppna 
bolag och kommanditbolag skall ett bolag ha 
minst en ansvarig bolagsman.  

Enligt paragrafens 3 mom. kan också ett 
enmansbolag upphöra med sin verksamhet 
som aktiebolag och fortsätta verksamheten 
som en enskild näringsidkare. En förutsätt-
ning är härvid att bolagets enda aktieägare är 
en fysisk person som är bosatt inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet. Även 
om det enligt skattelagstiftningen är tillåtet 
för ett dödsbo att bedriva verksamhet som 
enskild näringsidkare under en viss tid, utan 
att bolaget betraktas som en sammanslutning 
som motsvarar ett öppet bolag, är en sådan 
situation från privaträttslig synpunkt så oklar 
att det enligt förslaget inte är tillåtet att om-
bilda ett aktiebolag som ägs av ett dödsbo till 
en enskild näringsidkare.  

5 §. Beslutsfattande. I denna paragraf före-
slås bestämmelser om sättet för fattande av 
beslut om ombildande och om innehållet i ett 
sådant beslut. Enligt den föreslagna paragra-
fens 1 mom. skall beslutet fattas med sam-
tycke av samtliga aktieägare på bolagsstäm-
man eller i enlighet med 5 kap. 1 § 2 mom. 
utan att någon bolagsstämma hålls. Eftersom 
en ändring av företagsformen har en väsent-
lig betydelse också för deras ställning som 
innehar eventuella optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till aktier, 
och eftersom dessa inte föreslås få rätt till in-
lösen eller någon annan penningersättning, 
krävs för beslutet också samtycke av samtli-
ga innehavare av särskilda rättigheter. Efter-
som ett sådant samtycke kan ges på förhand 
kan det nämnas också i villkoren för rättighe-
terna.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om inne-
hållet i ett beslut om ombildande av ett aktie-
bolag till ett andelslag. Beslutet ersätter an-
delslagets stiftelseurkund. I ett sådant beslut 
skall enligt momentets 1 punkt tas in andels-
lagets stadgar i den form som föreskrivs i la-
gen om andelslag.  

Enligt momentets 2 punkt skall i beslutet 
anges antalet andelar som tilldelas medlem-
marna samt andelarnas art. I 9 kap. 1 § i la-
gen om andelslag förutsätts att varje medlem 
tar minst en andel.  

Enligt momentets 3 punkt skall i beslutet 
anges namnen på andelslagets första reviso-

rer och styrelsemedlemmar eller förvalt-
ningsrådsmedlemmar. Dessa uppdrag börjar 
med registreringen av ändringen av företags-
formen.  

Momentet stämmer i sak överens med vad 
som i 2 kap. 2 § i lagen om andelslag före-
skrivs om innehållet i andelslagets stiftelse-
urkund. I ett beslut om ändring av företags-
formen är det emellertid inte nödvändigt att 
nämna personuppgifter, kostnaderna för bil-
dande av andelslaget och ersättningen för 
dem och inte heller andra särskilda förmåner 
som andelslaget beviljat. I förslaget har om-
bildandet av ett aktiebolag till ett andelslag 
jämställts med bildande av ett andelslag, men 
aktiebolagets aktieägare har inte jämställts 
med andelslagets stiftare.  

Eftersom en ändring av företagsformen 
sammanhänger med motsvarande borgenärs-
skyddsförfarande som vid en minskning av 
aktiekapitalet, kan det bestämmas att andels-
kapitalet understiger aktiebolagets aktiekapi-
tal.  

Enligt paragrafens 3 mom. skall ett beslut 
som gäller ombildande av ett aktiebolag till 
ett öppet bolag eller till ett kommanditbolag 
innehålla bolagsavtalet för det öppna bolaget 
eller för kommanditbolaget.  

Enligt paragrafens 4 mom. skall i ett beslut 
som gäller fortsättande av ett aktiebolags 
verksamhet som en enskild näringsidkare 
nämnas den enskilda näringsidkarens firma.  

Ett andelslags, ett personbolags eller en 
näringsidkares firma skall naturligtvis upp-
fylla de förutsättningar som anges i firmala-
gen.  

6 §. Registrering av beslut. Enligt denna 
paragraf skall bolaget göra registeranmälan 
om en ändring av företagsformen inom en 
månad från beslutet. Tidsfristen motsvarar 
den som föreslås för ändring av aktiebolags-
formen och för flera andra åtgärder som vä-
sentligt påverkar bolagets ställning. Bolaget 
skall i samband med registeranmälan också 
ansöka om kallelse på borgenärerna.  

7 §. Kallelse på borgenärerna. I denna pa-
ragraf föreslås bestämmelser motsvarande 
dem som enligt lagförslagets 14 kap. 4 § 
gäller för borgenärsskyddsförfarandet när ak-
tiekapitalet minskas i samband med en änd-
ring av företagsformen.  

8 §. Förutsättningar för registrering. Be-
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stämmelserna i den föreslagna paragrafens 
1 och 2 mom. stämmer överens med vad som 
i lagförslagets 14 kap. 5 § föreskrivs om för-
utsättningarna för minskning av aktiekapita-
let. Förutsättningarna sammanhänger med 
det kallelseförfarande som avses i 7 §.  

Enligt paragrafens 3 mom. utgör den om-
ständigheten att bolaget har försatts i likvida-
tion inget hinder för att ändra företagsformen 
så länge bolagets tillgångar inte har börjat 
skiftas mellan aktieägarna. En annan enligt 
13 kap. laglig utbetalning av medel under 
likvidationen hindrar inte att ändringen av fö-
retagsformen registreras. Momentet stämmer 
överens med vad som i lagförslagets 16 kap. 
15 § 3 mom. föreskrivs om likvidationens in-
verkan på en fusion. Även om en enskild när-
ingsidkare fortsätter företagsverksamheten, 
vilket i slutändan leder till att bolagets samt-
liga tillgångar tillfaller den ende aktieägaren, 
hindrar skiftet i samband med upplösningen 
en ändring av företagsformen också i detta 
fall. Annars kan bolaget oavsett ändringen av 
företagsformen betala ut medel i enlighet 
med denna lag till dess att ändringen av före-
tagsformen registreras.  

Enligt paragrafens 4 mom. träder ändringen 
av företagsformen i kraft då den har registre-
rats. I och med ändringen av företagsformen 
blir aktiebolagets tillgångar och skulder den 
juridiska eller fysiska persons tillgångar och 
skulder som fortsätter verksamheten.  

Ett andelslags andelskapital förutsätts inte 
vara till fullo betalt efter en ändring av före-
tagsformen. En sådan apportutredning som 
avses i 6 kap. 6 § i lagen om andelslag skall 
emellertid ges om andelslagets tillgångar. Ef-
tersom lagen om andelslag inte förutsätter att 
andelskapitalet är till fullo betalt kan ett ak-
tiebolag ombildas till ett andelslag trots att 
dess eget kapital till följd av förluster under-
stiger aktiekapitalet.  

Inte heller en ansvarig eller tyst bolags-
mans insats i ett aktiebolag som ombildas till 
ett öppet bolag eller till ett kommanditbolag 
behöver vara till fullo betald efter ändringen 
av företagsformen. Om aktiebolagets netto-
tillgångar inte vid ändringstidpunkten mot-
svarar de avtalade bolagsinsatsernas belopp, 
kan bolagsmännen i enlighet med lagen om 
öppna bolag och kommanditbolag bli skyldi-
ga att senare betala in resten av insatsen till 

bolaget.  
Eftersom en ändring av företagsformen inte 

innebär att ett bolag upplöses finns det inte 
heller något ovillkorligt behov att till följd av 
ändringen upprätta en slutredovisning över 
fusionen och likvidationen. Bolaget kan vis-
serligen frivilligt upprätta ett bokslut per det 
datum då bolagsformen ändras, t.ex. i syfte 
att utreda bolagets förra styrelsemedlemmars 
och verkställande direktörs ansvar. Av skat-
telagstiftningen kan följa att bolaget skall ge 
en skattedeklaration till följd av ändringen av 
företagsformen. Härvid skall företaget i prak-
tiken också upprätta ett bokslut för tidpunk-
ten i fråga.   

 
20 kap. Upplösning av bolag 

I detta kapitel föreskrivs liksom i den gäl-
lande lagens 13 kap. om likvidation, upplös-
ning, avregistrering, konkurs och sanering. 
Kapitlets rubrik har emellertid förkortats.  

Den gällande lagens 13 kap. reviderades re-
lativt genomgripande genom lagen 
1094/2000 som trädde i kraft den 1 april 
2001 (RP 69/2000 rd). Av denna anledning 
behöver kapitlet inte totalrevideras i detta 
sammanhang. Den viktigaste ändringen är att 
den gällande lagens 13 kap. 2 § om tvångs-
likvidation till följd av att det egna kapitalet 
minskat har ersatts med bestämmelser om in-
formation i sådana fall. Enligt förslaget är 
styrelsen liksom enligt den gällande lagen 
skyldig att sammankalla bolagsstämman om 
styrelsen märker att det egna kapitalet under-
stiger hälften av aktiekapitalet. Någon sane-
ringsskyldighet motsvarande den som avses i 
den gällande lagen föreligger emellertid inte. 
Däremot skall bolaget omedelbart göra en 
anmälan till handelsregistret om bolagets 
eget kapital helt har gått förlorat.  

Enligt förslaget görs inte längre någon 
skillnad mellan beslut som gäller tvångslik-
vidation respektive frivillig likvidation. I ka-
pitlet föreslås inga bestämmelser om sådana i 
den gällande lagens 13 kap. 4 § avsedda situ-
ationer där en domstol fattar beslut om likvi-
dation. Enligt förslaget skall bolagsstämman 
fatta likvidationsbeslut med kvalificerad ma-
joritet. Om bolagets registeruppgifter är brist-
fälliga eller om bolagets konkurs har förfallit 
till följd av bristande tillgångar, kan regis-
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termyndigheten emellertid försätta bolaget i 
likvidation eller avregistrera det. Det kan vid 
behov väckas klandertalan om bolagsstäm-
man inte fattar beslut om likvidation i enlig-
het med en sådan numera sällsynt bestäm-
melse i bolagsordningen som innebär att t.ex. 
en tidsfrist har satts ut för bolagets verksam-
het. I lagförslagets 23 kap. föreskrivs om si-
tuationer där en domstol kan försätta bolaget 
i likvidation på grund av att en aktieägare har 
missbrukat sitt inflytande.  

I kapitlet föreslås bestämmelser om utred-
ning i efterhand. Utredningsmännen i ett 
upplöst bolag kan vidta de åtgärder som be-
hövs utan att likvidationen fortsätts, om inte 
ärendets natur kräver detta. Bestämmelserna 
påminner om konkurslagens 19 kap. 9 § om 
utredning i efterhand.  

I förslaget ingår inga mot den gällande la-
gen svarande specialbestämmelser om vad 
som skall ingå i ett bokslut som upprättas i 
samband med en likvidation. Enligt förslaget 
är det möjligt att dela ut vinst under en likvi-
dation.  

Kapitlets bestämmelser har visserligen om-
grupperats för att underlägga tillämpningen 
av lagen. Motiveringar till bestämmelserna 
ingår i regeringens proposition 69/2000 rd.  

 
Almänna bestämmelser 

1 §. Upplösning. I denna paragraf före-
skrivs om olika sätt att lösa upp ett bolag. I 
paragrafens 1 mom. konstateras i syfte att 
förtydliga kapitlets systematik att ett bolag 
upplöses med iakttagande av vad som i detta 
kapitel föreskrivs om likvidationsförfarande. 
Upplösningen föregås sålunda av ett likvida-
tionsförfarande. I paragrafens 2 mom. konsta-
teras på motsvarande sätt som i den gällande 
lagens 13 kap. 19 § 2 mom. att ett bolag som 
har försatts i konkurs anses upplöst om det 
inte finns något överskott när konkursen av-
slutas. I bestämmelsen beaktas emellertid 
också den situationen att det när konkursen 
avslutas finns ett överskott som emellertid 
enligt vad som bestämts i samband med kon-
kursen skall användas t.ex. för betalning av 
skulder. I lagförslagets 25 kap. föreskrivs 
närmare om upplösning av bolaget till följd 
av konkurs. 

I paragrafens 3 mom. konstateras för tyd-

lighetens skull att också fusion och delning 
leder till att bolaget upplöses. Vid en fusion 
eller delning sker upplösningen emellertid 
utan något likvidationsförfarande.  

2 §. Avregistrering. I denna paragraf före-
skrivs på motsvarande sätt som i den gällan-
de lagens 13 kap. 5 b § att ett bolag vars till-
gångar inte räcker för ett likvidationsförfa-
rande eller vars tillgångar inte kan utredas 
skall avregistreras i stället för att försättas i 
likvidation. Om uppgifter inte kan fås om ett 
bolags tillgångar är det i typfallet fråga om 
ett bolag som inte har några företrädare över 
huvud taget. Man kan i allmänhet dra en slut-
sats om tillgångarnas tillräcklighet utgående 
från om det finns utredningsmän som är vil-
liga att åta sig uppdraget. Bolaget avregistre-
ras emellertid inte om en aktieägare eller nå-
gon annan tar på sig ansvaret för likvida-
tionskostnaderna. En förbindelse att ta på sig 
ansvaret för kostnaderna motsvarar i princip 
den situationen att en eller flera borgenärer 
tar på sig ansvaret för kostnaderna för ett 
konkursförfarande. Bestämmelsen motiveras 
i regeringens proposition 69/2000 rd. Endast 
registermyndigheten och, i sådana fall som 
avses i 23 kap., domstolen kan besluta om 
avregistrering.  

I 21 och 22 § föreskrivs om ett avregistre-
rat bolags rättsliga ställning.  

 
Beslutsfattande 

3 §. Bolagets beslut om likvidation. Enligt 
paragrafens 1 mom. kan bolagsstämman med 
sådan kvalificerad majoritet som avses i lag-
förslagets 5 kap. 27 § besluta att bolaget skall 
gå i likvidation. Av den sist nämnda paragra-
fens 3 mom. följer att beslutet skall fattas ge-
nom omröstning enligt aktieslag i ett bolag 
som har flera slag av aktier. Bestämmelsen 
motsvarar bestämmelserna om frivillig likvi-
dation i den gällande lagens 13 kap. 1 a §.  

I paragrafens 2 mom. finns särskilda be-
stämmelser om stämmokallelse, utöver en 
hänvisning till vad som i 5 kap. 18—22 § fö-
reskrivs om  stämmokallelse samt om fram-
läggande och sändande av stämmohandling-
ar. Bestämmelserna motsvarar i sak gällande 
13 kap. 1 a § 3 mom. och 9 kap. 9 § 2 mom. 
Ordalydelsen stämmer i sak överens med be-
stämmelserna om fusion i lagförslagets 
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16 kap. 10 §. Enligt bestämmelsen skall 
stämmokallelsen utfärdas senast en månad 
före bolagsstämman, före den sista anmäl-
ningsdagen eller före den utsatta dagen när 
det gäller bolag som hör till värdeandelssy-
stemet, om inte en längre tid föreskrivs i bo-
lagsordningen. Dessutom skall en skriftlig 
kallelse sändas till varje aktieägare vars 
adress är känd för bolaget. Om bolagets 
stämmokallelser också annars skall utfärdas 
skriftligen behöver en andra kallelse givetvis 
inte sändas.  

4 §. Förordnande om likvidation eller av-
registrering. I denna paragraf föreskrivs om 
situationer där registermyndigheten antingen 
skall försätta ett bolag i likvidation eller av-
registrera det. Det sist nämnda alternativet 
kommer enligt 2 § i fråga om bolagets till-
gångar inte förslår till betalning av likvida-
tionskostnaderna eller om uppgifter om till-
gångarnas storlek inte kan fås och ingen tar 
på sig ansvaret för likvidationskostnaderna.  

Paragrafens 1 mom. motsvarar i stort sett 
13 kap. 4 § i den gällande lagen. I förslaget 
ingår emellertid inte någon mot den gällande 
paragrafens 2 punkt motsvarande bestämmel-
se enligt vilken ett bolag som saknar en i bo-
lagsordningen förutsatt verkställande direktör 
skall avregistreras. Enligt den föreslagna la-
gen behöver någon verkställande direktör 
inte utses. Avregistrering har ansetts vara en 
onödigt sträng påföljd för försummelse att i 
enlighet med bolagsordningen registrera en 
verkställande direktör. Om en verkställande 
direktör har utsetts kan på försummelse att 
registrera denne tillämpas företags- och or-
ganisationsdatalagens (244/2001) 19 § vari 
föreskrivs om försummande av företags- och 
organisationsdataanmälan. Om någon verk-
ställande direktör inte har utsetts är det fråga 
om bolagets interna problem. I förslaget in-
går inte heller någon bestämmelse som svarar 
mot den gällande paragrafens 5 punkt, vari 
föreskrivs om den situationen att bolagets ak-
tiekapital underskrider minimiaktiekapitalet. 
Förslaget innebär att en sådan situation inte 
kan uppkomma.  

De i momentet uppräknade ärenden som 
skall avgöras av registermyndigheten har 
samband med registeruppgifternas tillförlit-
lighet och den utredning som framgår av 
handlingarna. Endast en sådan konkurs som 

avses i 4 punkten, dvs. en konkurs som för-
fallit, har inget samband med handelsre-
gistrets uppgifter men också denna situation 
kan lösas utgående från vad som framgår av 
handlingarna.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med den gällande lagens 13 kap. 
5 a § att ett förordnande skall utfärdas om det 
inte innan ärendet avgörs visas att det inte 
längre finns någon grund för detta. Bolaget 
kan sålunda ända till beslutstidpunkten rätta 
till brister i registeruppgifterna.  

5 §. Rättelseuppmaning. I denna paragraf 
föreskrivs på motsvarande sätt som i den gäl-
lande lagens 13 kap. 5 § om registermyndig-
hetens skyldighet att uppmana bolaget att av-
hjälpa sådana brister i registeruppgifterna 
som avses i 4 § 1 mom. 1—3 punkten. Om 
konkursen har förfallit på grund av brist på 
medel kan bolaget emellertid försättas i lik-
vidation eller avregistreras utan något upp-
maningsförfarande.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall uppma-
ningen i det första skedet tillställas bolaget 
på ett sätt som myndigheten anser vara lämp-
ligt i den aktuella situationen. Om den första 
uppmaningen inte ger något resultat skall till 
bolaget sändas en skriftlig uppmaning varav 
framgår att bolaget i sista hand kan försättas i 
likvidation eller avregistreras om uppgifterna 
inte korrigeras senast den utsatta dagen. 
Denna andra uppmaning skall publiceras i 
den officiella tidningen senast tre månader 
före den utsatta dagen. Samtidigt skall bola-
gets aktieägare och borgenärer uppmanas att 
inkomma med eventuella skriftliga anmärk-
ningar senast den utsatta dagen. Anmärk-
ningarna kan gälla t.ex. den omständigheten 
att bolagets vederbörligen valda organ inte 
har registrerats. Myndigheten kan i så fall 
skjuta upp förfarandet för att ge bolaget möj-
lighet att rätta till situationen. Genom förfa-
randet kan en borgenär eller aktieägare ta på 
sig ansvaret för kostnaderna för förfarandet.  

När myndigheten sätter ut tidsfristen skall 
den beakta att bolaget kan bli tvunget att 
sammankalla bolagsstämman för att avhjälpa 
bristerna. Dessutom skall myndigheten enligt 
principerna för en god förvaltning också på 
andra sätt informera om förfarandet, i syn-
nerhet när det berör ett stort antal bolag. 
Myndigheten skall om möjligt kontrollera 
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t.ex. om adressuppgifterna stämmer.  
I paragrafens 2 mom. föreskrivs att regis-

termyndigheten på tjänstens vägnar skall 
göra en anteckning i registret om en uppma-
ning som skall publiceras i den officiella tid-
ningen.  

6 §. Rätten att inleda ett ärende. I denna 
paragraf föreskrivs om vem som hos regis-
termyndigheten kan inleda ett sådant i 4 § 
avsett ärende som gäller förordnande om lik-
vidation eller avregistrering. Bestämmelsen 
motsvarar till sitt innehåll gällande 13 kap. 
4 b §, med den ändringen att i den föreslagna 
bestämmelsen inte hänvisas till den situatio-
nen att något annat bestäms om saken på an-
nat ställe i kapitlet. Den gällande lagens hän-
visning har samband med gällande 13 kap. 
2 § 2 mom., som lika litet som de övriga be-
stämmelserna om tvångslikvidation föreslås 
bli intagna i lagen.  

 
Likvidationsförfarande 

7 §. Likvidationsförfarandets syfte. Para-
grafen skall förtydliga syftet med skötseln av 
bolagets angelägenheter under likvidationen. 
Detta underlättar å ena sidan likvidatorernas 
uppgifter och å andra sidan underlättar det 
bedömningen av likvidatorernas skötsel av 
eventuella skadeståndsärenden. Genom be-
stämmelsen understryks vidare att likvida-
tionsförfarandet är avsett endast för situatio-
ner där bolagets tillgångar överstiger dess 
skulder, också räknat enligt realisationsvär-
den. Bestämmelsen stämmer överens med 
vad som i den juridiska litteraturen anförs om 
syftet med likvidationsförfarandet.  

Syftet med likvidationsförfarandet är enligt 
1 mom. att utreda bolagets ekonomiska ställ-
ning, realisera en behövlig mängd egendom, 
betala bolagets skulder samt att betala ut 
överskottet till aktieägarna eller eventuellt till 
andra i stället för eller utöver till aktieägarna, 
enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen. 
Syftet med likvidationsförfarandet är inte 
t.ex. att förlänga bolagets existens. Detta är 
emellertid möjligt om en optimering av lik-
vidationsresultatet förutsätter att bolagets af-
färsverksamhet fortsätter.  

I momentet konstateras för tydlighetens 
skull att bolagsstämman kan fatta beslut om 
avslutande av likvidationen och fortsättande 

av verksamheten samt de beslut som är nöd-
vändiga i anslutning därtill. Bolagsstämman 
kan t.ex. besluta att bolaget skall fusioneras 
med ett annat bolag, att aktiekapitalet skall 
ökas eller att aktier skall emitteras. Bestäm-
melsen motsvarar den andra meningen i gäl-
lande 13 kap. 7 §, där de åtgärder uttryckli-
gen räknas upp som bolagsstämman kan vid-
ta för att avsluta likvidationen. Förteckningen 
har i praktiken i onödan begränsat bolagets 
verksamhet.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med den gällande lagens 13 kap. 
11 a § att ett bolag som har gått i likvidation 
skall försättas i konkurs om skulderna över-
stiger tillgångarna. Vid bedömningen betrak-
tas kapitallån som skuld.  

8 §. Likvidationens början. I denna para-
graf föreskrivs om likvidationens början. 
Likvidationen börjar i regel omedelbart efter 
att bolagsstämman har fattat beslut om den. I 
paragrafens bisats konstateras att bolags-
stämman kan bestämma ett senare datum för 
likvidationens början. Bestämmelsen stäm-
mer överens med 13 kap. 1 a § 2 mom. i den 
gällande lagen.  

Likvidationen börjar omedelbart efter att 
registermyndigheten eller domstolen med 
stöd av 23 kap. har fattat sitt beslut om den.  

9 §. Val och förordnande av likvidatorer 
samt deras uppgifter. I paragrafens 1 mom. 
föreslås en mot gällande 13 kap. 6 § svarande 
bestämmelse om tillsättning av likvidatorer 
samt om dessas uppgifter. Enligt momentets 
första mening skall bolagsstämman och re-
gistermyndigheten, när myndigheten försätter 
bolaget i likvidation, i samband med likvida-
tionsbeslutet välja en eller flera likvidatorer i 
stället för styrelsen samt i stället för en even-
tuell verkställande direktör och ett eventuellt 
förvaltningsråd. Detsamma gäller en domstol 
i det fall att domstolen försätter bolaget i lik-
vidation med stöd av 23 kap. Enligt momen-
tets andra mening skall på likvidatorerna till-
lämpas vad som i denna lag föreskrivs om 
styrelsemedlemmarna. Bestämmelsen gäller 
närmast likvidatorernas uppgifter och ansvar. 
I fråga om uppgifterna skall beaktas vad som 
i 7 § föreskrivs om likvidationsförfarandets 
syfte och vad som i 2 mom. föreskrivs om 
likvidatorernas särskilda uppgifter. I momen-
tet föreskrivs inte att bolagsordningens be-
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stämmelser om styrelsen skall tillämpas på 
likvidatorerna. Av denna anledning skall på 
dem inte tillämpas bolagsordningens eventu-
ella bestämmelser om behörighetsvillkor och 
mandattid för styrelsemedlemmarna. Inte 
heller bolagsordningens bestämmelser om fö-
reträdande skall tillämpas. Om flera likvida-
torer tillsätts skall på dessas beslutsfattande 
och rätt att företräda bolaget tillämpas vad 
som föreskrivs om styrelsens beslutsfattande 
och rätt att företräda bolaget. Likvidatorerna 
skall bl.a. inom sig välja en ordförande.  

I momentet föreskrivs också att genom be-
slutet återkallas de rättigheter att företräda 
bolaget som enligt 6 kap. 26 § har givits nå-
gon namngiven person, om inte annat fram-
går av beslutet. Med bestämmelsen avses så-
dana i handelsregistret införda rättigheter att 
företräda bolaget som styrelsen har givit 
namngivna personer. Bestämmelsen anses 
vara konsekvent eftersom också alla andra 
företrädare som avses i aktiebolagslagen er-
sätts med likvidatorer och eftersom bolags-
ordningens bestämmelser om styrelsemed-
lemmarnas rätt att företräda bolaget inte till-
lämpas. Motsvarande bestämmelse finns inte 
i den gällande lagen.  

I paragrafens 2 mom. ingår uttömmande 
bestämmelser om likvidatorernas uppgifter. 
Bestämmelserna motsvarar 13 kap. 10 § i den 
gällande lagen. I momentet ingår dessutom 
en jämfört med den gällande lagen ny be-
stämmelse om att likvidatorernas mandattid 
fortsätter tills vidare. Bestämmelsen stämmer 
överens med de ståndpunkter som har fram-
förts om saken i den juridiska litteraturen.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med den gällande lagens 13 kap. 
6 § 2 mom. hur en likvidator skall förordnas i 
en situation där det saknas en behörig regi-
strerad likvidator. Om likvidationen är base-
rad på bolagsstämmans beslut är det i första 
hand bolagsstämman som skall välja en ny 
likvidator, men om så ej sker kan register-
myndigheten förordna en likvidator.  

10 §. Registrering av likvidationen och lik-
vidatorerna. Denna paragraf motsvarar del-
vis 13 kap. 9 § i den gällande lagen. Be-
stämmelsen har emellertid getts en mera all-
män utformning så att den täcker också regis-
termyndighetens och domstolens beslut. När 
beslutet fattas av registermyndigheten skall 

denna registrera beslutet på tjänstens vägnar.  
Domstolen är enligt 24 kap. 6 § skyldig att 
göra registeranmälan om en likvidator som 
den förordnar med stöd av 23 kap. I fråga om 
likvidatorer som valts av bolagsstämman 
stämmer förslaget i sak överens med den gäl-
lande lagen.  

11 §. Bokslut för tiden före likvidationen. 
Enligt denna paragraf skall likvidatorerna vid 
behov upprätta ett bokslut för den tid före 
likvidationen för vilken något bokslut inte 
ännu lagts fram på bolagsstämman. Enligt 
bokföringslagen skall bokslutet innehålla ett 
eventuellt koncernbokslut. Utgångspunkten 
är sålunda den att det inte föreligger någon 
skyldighet att upprätta bokslut. 

Enligt bestämmelsen skall bolagets sista 
styrelse och verkställande direktör vid behov 
medverka till att bokslut upprättas. De har 
rätt till ett skäligt arvode för sitt arbete. Det 
kan inte förutsättas att bolagets tidigare led-
ning deltar i likvidationsåtgärderna utan er-
sättning. Om styrelsemedlemmarna och verk-
ställande direktören t.ex. försummar bokfö-
ringen eller annars har gjort sig skyldiga till 
brott mot bokföringslagen, skall denna iakt-
tas. Ledningen kan också med stöd av aktie-
bolagslagen bli skadeståndsskyldig om den 
bryter mot bokföringslagen. Sådan medver-
kan som avses i paragrafen har samma inne-
börd som enligt konkurslagen när det gäller 
konkursgäldenärer. Medverkan, inklusive 
lämnande av uppgifter, gäller emellertid en-
dast upprättande av bokslutet.  

Även om bestämmelsen inte på samma sätt 
som den gällande lagen hänvisar till bestäm-
melserna om bokslut och revision är det klart 
att dessa bestämmelser skall iakttas. I 13 § 
hänvisas till revisionsbestämmelserna.  

12 §. Bolagsstämma under likvidationen. 
På bolagsstämman skall under likvidationen 
huvudsakligen tillämpas bestämmelserna om 
bolagsstämma. Vissa avvikelser föranleds 
bl.a. av att beslutsförslagen läggs fram av 
likvidatorerna och inte av styrelsen. Ovan i 
7 § konstateras att bolagsstämman vid behov 
kan besluta att likvidationen skall avslutas 
och verksamheten fortsättas. I den föreslagna 
paragrafen räknas inte uttömmande upp de 
beslut som bolagsstämman kan fatta, vilket 
är fallet i gällande 13 kap. 7 §.  

I förarbetena till den gällande lagen konsta-
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teras att bolaget inte kan dela ut vinst under 
likvidationen. Både i den gällande lagen och 
i förslaget föreskrivs om möjligheten att mot 
ställande av säkerhet dela ut vinst i förskott. 
Till åtskillnad från den gällande lag finns det 
enligt förslaget inget hinder för att bolaget 
delar ut vinst under likvidationen. Bl.a. av 
denna anledning föreslås i lagen inga mot 
gällande 13 kap. 11 § 2 och 3 mom. svarande 
bestämmelser om hur eget kapital skall tas 
upp i balansräkningen.  

13 §. Bokslut, verksamhetsberättelse, revi-
sion och särskild granskning. Enligt paragra-
fens 1 mom. skall likvidatorerna liksom en-
ligt den gällande lagen upprätta ett bokslut 
och en verksamhetsberättelse för varje räken-
skapsperiod. Bokslutet skall läggas fram på 
bolagsstämman för godkännande. Bokslutet 
skall i typfallet omfatta också den period före 
likvidationen för vilken inte hade upprättats 
något bokslut ännu då likvidationsbeslutet 
fattades. Föreslagna 1 mom. skiljer sig från 
gällande 13 kap. 11 § 1 mom. i det avseendet 
att enligt förslaget skall under likvidationen 
tillämpas också bestämmelserna om vinstut-
delning. Detta beror på att vinstutdelning och 
annan laglig utbetalning av medel enligt för-
slaget är tillåten under likvidationen. Bl.a. av 
denna anledning ingår i förslaget inte heller 
någon mot 13 kap. 11 § 2 mom. i den gällan-
de lagen svarande bestämmelse enligt vilken 
det egna kapitalet i balansräkningen skall tas 
upp som en enda post.  

I förslaget har inte heller tagits in någon 
mot gällande 13 kap. 11 § 3 mom. svarande 
bestämmelse om särskilda bokslutsprinciper 
vid likvidation. Om bolaget har för avsikt att 
realisera sin egendom skall detta också enligt 
de allmänna principerna beaktas vid värde-
ringen av egendomen. Om bolaget å andra 
sidan under likvidationen fortsätter sin af-
färsverksamhet och har för avsikt att sälja 
denna som en helhet, torde det vara motiverat 
att iaktta de sedvanliga bokslutsprinciperna, 
inklusive presumtionen om fortsatt verksam-
het. Trots den gällande lagens ordalydelse 
torde man i praktiken ha förfarit på detta sätt.  

Enlig paragrafens 2 mom. har bolagets lik-
vidation inte i sig någon betydelse för reviso-
rernas mandattid eller fortsättningen på den-
na. Vid revisionen av ett likvidationsbolag 
skall iakttas samma principer som när det 

gäller ett verksamt bolag. Enligt bestämmel-
sen är revisorerna skyldiga att i revisionsbe-
rättelsen uttala sig om huruvida likvidationen 
har fördröjts onödigt och huruvida likvidato-
rerna i övrigt har handlat på behörigt sätt. Pa-
ragrafen motsvarar huvudsakligen 13 kap. 
7 a § i den gällande lagen. I den föreslagna 
bestämmelsen hänvisas dessutom för tydlig-
hetens skull också till möjligheten att göra en 
särskild granskning.  

14 §. Offentlig stämning på borgenärerna. 
I denna paragraf föreskrivs i överensstäm-
melse med den gällande lagens 13 kap. 9 a § 
om offentlig stämning på borgenärerna. Ef-
tersom den nya lagen om offentlig stämning 
trädde i kraft den 1 januari 2004 är det nöd-
vändigt att i paragrafen föreskriva endast att 
stämning utfärdas av registermyndigheten, 
inte av en domstol. Vad som i lagen om of-
fentlig stämning föreskrivs om domstol gäll-
er sålunda registermyndigheten.  

I en offentlig stämning uppmanas borgenä-
rerna att före den utsatta dagen uppge sina 
fordringar vid äventyr att de skulder som 
fortfarande är okända upphör att gälla. Kun-
görelsen skall publiceras i den officiella tid-
ningen senast tre månader före den utsatta 
dagen. Registermyndigheten eller enligt 5 § i 
lagen om offentlig stämning likvidatorerna 
skall senast en månad före den utsatta dagen 
underrätta dem som avses i 3 § i den nämnda 
lagen, huvudsakligen de kända borgenärerna, 
om kungörelsen.  

Registermyndigheten skall på tjänstens 
vägnar anteckna i registret att stämning ut-
färdats. Stämningen skall antecknas i det 
kungörelseregister som avses i 10 § i lagen 
om offentlig stämning, så som föreskrivs i 
statsrådets förordning om kungörelsere-
gistret.  

15 §. Betalning av skulder, skifte av till-
gångar och klander av skifte. I denna para-
graf föreskrivs i överensstämmelse med 
13 kap. 12 § i den gällande lagen hur bola-
gets egendom skall realiseras vid likvida-
tionsförfarandet. Ordningsföljden mellan pa-
ragrafens bestämmelser har emellertid delvis 
ändrats. Dessutom har ordalydelsen precise-
rats så att hänvisningen till aktieägare har 
bytts ut mot en hänvisning till aktieägare och 
andra som är berättigade till en skiftesandel, 
eftersom det i bolagsordningen kan finnas 



 RP 109/2005 rd 
  

 

188

särskilda bestämmelser om hur bolagets net-
totillgångar skall skiftas när bolaget upplö-
ses. I fråga om outtagna skiftesandelar hänvi-
sas till vad som i 18 § föreskrivs om förfa-
randet då nya tillgångar yppas efter upplös-
ningen.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall likvidato-
rerna betala bolagets samtliga skulder senast 
efter den offentliga stämning som avses i 
14 §, när borgenärerna är kända. För skulder 
som är tvistiga och inte har förfallit till betal-
ning skall reserveras ett tillräckligt belopp. 
Därefter kan bolagets tillgångar delas ut till 
aktieägarna eller andra som eventuellt med 
stöd av bolagsordningen skall få pengar ur 
bolaget. Tillgångarna kan skiftas i form av 
pengar men också som annan egendom. I 
momentet föreslås en mot gällande 13 kap. 
12 § 2 mom. svarande bestämmelse om att en 
aktieägare har rätt att få en mot sitt innehav 
svarande andel av bolagets nettotillgångar, 
om inte något annat följer av bolagsordning-
en. Likvidatorerna skall slutföra likvidatio-
nen så snabbt som möjligt.  

Enligt momentets sista mening kan den 
som är berättigad till en skiftesandel, i typfal-
let en aktieägare, mot betryggande säkerhet 
få förskott på sin skiftesandel. En sådan situ-
ation är för handen när ett helägt dotterbolag 
upplöses och moderbolaget omedelbart efter 
likvidationsbeslutet vill överta dess affärs-
verksamhet.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs på motsva-
rande sätt som i den gällande lagens 13 kap. 
12 § 3 mom. om klander av skifte. Endast en 
aktieägare har rätt att klandra skiftet. Andra 
som har rätt till skiftesandel skyddas i detta 
avseende närmast genom lagens bestämmel-
ser om skadestånd.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs på motsva-
rande sätt som i den gällande lagens 13 kap. 
12 § 4 mom. om preskription av en skiftesre-
laterad fordran. För underlättande av tillämp-
ningen av lagen hänvisas till 18 § vari det fö-
reskrivs om förfarandet då bolaget får till-
gångar efter upplösningen.  

16 §. Slutredovisning. I denna paragraf fö-
reskrivs på motsvarande sätt som i den gäl-
lande lagens 13 kap. 13 § om likvidatorernas 
slutredovisning.  

Paragrafens 1 mom. motsvarar 1 mom. i 
den gällande lagen, med den ändringen att 

hänvisningen till bokslutshandlingarna har 
bytts ut mot en hänvisning till bokslutet, 
verksamhetsberättelsen och revisionsberättel-
sen.  

Paragrafens 2 mom. skiljer sig i någon mån 
från 13 kap. 13 § 2 mom. i den gällande la-
gen. I momentet föreslås en hänvisning till 
lagförslagets 5 kap. 18—22 §. Hänvisningen 
preciseras genom konstaterandet att på slut-
redovisningen skall tillämpas vad som i de 
nämnda lagrummen föreskrivs om bokslut. 
Slutredovisningen skall registreras på samma 
sätt som ett bokslut.  

17 §. Upplösning. Den föreslagna paragra-
fens bestämmelser om upplösningstidpunk-
ten och registreringen stämmer överens med 
den gällande lagen 13 kap. 14 §. I lagen före-
slås ingen mot den gällande lagens 13 kap. 
14 § 2 mom. svarande bestämmelse om mi-
noritetens rätt att kräva sammankallande av 
bolagsstämman för behandling av fråga om 
väckande av skadeståndstalan för bolagets 
räkning. Bestämmelsen är överflödig efter-
som aktieägarnas rätt att i enlighet med 
22 kap. föra skadeståndstalan för bolagets 
räkning inte förutsätter att skadeståndsären-
det behandlas på bolagsstämman.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs motsva-
rande bestämmelser som i den gällande la-
gens 13 kap. 18 b § om ett upplöst bolags 
rättsliga ställning. Enligt vad som föreskrivs 
nedan i 22 § 1 mom. skall dessa bestämmel-
ser tillämpas också på avregistrerade bolag. 
Såsom konstateras i regeringens proposition 
69/2000 rd är det efter upplösningen och av-
registreringen inte längre fråga om ett bolag 
utan om ett slags sammanslutning som kan 
ha tillgångar och vars rättsliga handlingsför-
måga är begränsad. Ett upplöst och avregi-
strerat bolag har inte heller något på registre-
ringen baserat firmaskydd. För enkelhetens 
skull hänvisas emellertid i denna lag till ”bo-
laget” när det gäller ett upplöst och avregi-
strerat bolag.  

I momentet föreskrivs att ett upplöst bolag 
inte längre efter upplösningen kan förvärva 
rättigheter eller ingå förbindelser. I momentet 
behandlas ett upplöst bolag på motsvarande 
sätt som ett oregistrerat bolag när det gäller 
behörigheten att företa rättshandlingar. På 
samma sätt behandlas i dessa situationer de 
som företar rättshandlingar på bolagets väg-
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nar. Ett upplöst bolag har emellertid i andra 
situationer en annan ställning än ett nybildat 
bolag. Som exempel kan nämnas att ett upp-
löst bolag är ägare till sin egendom medan 
egendom som har förvärvats för bolagets 
räkning i bildningsskedet tillfaller bolaget 
först genom registreringen. Likvidatorerna i 
ett upplöst bolag kan vidta åtgärder för att in-
leda likvidationsåtgärder och ansöka om att 
bolaget skall försättas i konkurs utan att det 
finns någon risk för att de skall bli personli-
gen ansvariga.  

Liksom enligt den gällande lagen kan mot-
parten i ett avtal med ett upplöst bolag från-
träda avtalet om han eller hon inte visste att 
bolaget var avregistrerat. Avtalsparten är då 
skyldig att reagera relativt snabbt efter att ha 
fått vetskap om saken. Bestämmelsen kan 
anses vara motiverad trots att det framgår av 
handelsregistret att bolaget är upplöst.  

18 §. Fortsatt likvidation och efterlikvida-
tion. I denna paragraf föreskrivs på motsva-
rande sätt som i den gällande lagens 13 kap. 
16 § om fortsatt likvidation. Vissa ändringar 
föreslås i ordalydelsen och dessutom över-
förs den gällande paragrafens 2 mom. till 
22 § om avregistrering. I paragrafen föreslås 
också en ny bestämmelse enligt vilken enkla 
likvidationsåtgärder kan vidtas utan att likvi-
dationen formellt fortsätter. Bestämmelsen 
påminner om den nya konkurslagens be-
stämmelser om utredning i efterhand.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall likvidatio-
nen fortsättas om det efter upplösningen av 
bolaget yppas nya tillgångar, om talan väcks 
mot bolaget eller om det annars behövs lik-
vidationsåtgärder. Det förekommer relativt 
ofta att nya tillgångar yppas. Om likvidatio-
nen fortsätts måste en registeranmälan göras 
om saken och en bolagsstämma hållas. En 
skriftlig stämmokallelse måste sändas till 
varje aktieägare vars adress är känd för bola-
get.  

Enligt paragrafens 2 mom. fortsätts likvida-
tionen emellertid inte om det inte anses vara 
nödvändigt. Om en aktieägare t.ex. på det 
sätt som avses i 15 § 3 mom. har förverkat 
sin rätt till skiftesandel, kan likvidatorerna 
dela den mellan de övriga aktieägarna i för-
hållande till dessas skiftesandelar. Någon 
särskild anledning att fortsätta likvidations-
förfarandet finns då inte. Aktieägarna och 

andra som eventuellt är berättigade till skif-
tesandelar skall på något ändamålsenligt sätt 
informeras om sådan efterlikvidation. Också 
utan någon särskild bestämmelse om saken är 
det klart att likvidatorerna har rätt till arvode 
också för sådan efterlikvidation som avses i 
detta moment.  

Likvidatorerna kan enligt förslaget på mot-
svarande sätt som enligt den gällande lagens 
13 kap. 12 § 4 mom. betala smärre skiftesan-
delar till staten, likväl utan något sådant 
domstolsförordnande som den gällande lagen 
förutsätter. Inte heller konkurslagen förutsät-
ter ett sådant förordnande.  

Enligt 3 mom. fortsätts likvidationen inte 
om bolagets tillgångar inte förslår till betal-
ning av likvidationskostnaderna eller om 
ingen tar på sig ansvaret för likvidationskost-
naderna. Bestämmelsen motsvarar i sak 
13 kap. 16 § 3 mom. i den gällande lagen.  

19 §. Avslutande av likvidation samt fort-
satt verksamhet. Enligt paragrafens 1 mom. 
skall beslut om avslutande av likvidation och 
fortsättande med bolagets verksamhet fattas 
med sådan kvalificerad majoritet som avses i 
lagförslagets 5 kap. 27 §. Om det finns flera 
aktieslag i bolaget skall beslutet med stöd av 
den sist nämnda paragrafens 3 mom. fattas 
genom omröstning enligt aktieslag. Om lik-
vidationsbeslutet baseras på en bestämmelse 
i bolagsordningen förutsätter ett beslut om att 
fortsätta likvidationen en ändring av be-
stämmelsen. En sådan bestämmelse i bolags-
ordningen som avses här kan vara en sådan 
tidigare mera allmän bestämmelse enligt vil-
ken en tidsfrist bestämdes för bolaget. Be-
stämmelsen motsvarar 13 kap. 17 § 1 mom. i 
den gällande lagen, likväl så att i den har 
strukits hänvisningarna till i lagen förutsatta 
likvidationsförfaranden och tvångslikvidation 
på grund av att kapitalet minskat. Dessutom 
föreskrivs att också ett bolag som har försatts 
i likvidation på grund av en bestämmelse i 
bolagsordningen kan fortsätta sin verksam-
het. I momentet föreskrivs i överensstämmel-
se med den gällande lagens 13 kap. 17 § 1 
mom. att ett beslut om att fortsätta likvida-
tionen inte längre kan fattas efter att till en 
aktieägare har betalts en sådan skiftesandel 
som avses i 15 § 1 mom. En vinstutdelning 
under likvidationen hindrar emellertid inte att 
likvidationen avslutas och verksamheten 
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fortsätts.  
Ett beslut om fortsatt likvidation kan fattas 

endast då bolagsstämman har fattat själva 
likvidationsbeslutet. Om registermyndighe-
ten har fattat likvidationsbeslutet kan något 
beslut om fortsatt likvidation inte fattas.  

Paragrafens 2 mom. stämmer i sak överens 
med  13 kap. 17 § 2 mom. i den gällande la-
gen. En förutsättning för fortsatt verksamhet 
är att en ledning väljs för bolaget på det sätt 
som föreskrivs i lagen och  bolagsordningen. 
I paragrafens 3 mom. föreskrivs på i princip 
motsvarande sätt som i den gällande lagens 
13 kap. 17 § 3 mom. om registeranmälan om 
avslutad likvidation samt om att en ansökan 
om offentlig stämning på borgenärerna för-
faller efter att likvidationen avslutats. I mo-
mentet föreslås emellertid de ändringar som 
lagen om offentlig stämning föranleder. En-
ligt den sist nämnda lagens 7 § 2 mom. skall 
en uppgift om att en offentlig stämning för-
fallit publiceras på samma sätt som en upp-
gift om offentlig stämning. Dessutom före-
slås att bestämmelsen ändras så att också den 
nyvalda ledningen är skyldig att göra regis-
teranmälan på samma sätt som i andra lik-
nande situationer. Vidare föreslås att bolagets 
ledning skall ha behörighet att handla på bo-
lagets vägnar omedelbart efter beslutet och 
att en förutsättning för verkställighet av be-
slutet inte längre skall vara att det har regi-
strerats. Det är fråga om motsvarande situa-
tion som när bolaget försätts i likvidation, 
som också träder i kraft genom ett beslut som 
inte behöver registreras.  

 
Avregistrering  

20 §. Tidpunkten för avregistrering. Enligt 
denna bestämmelse träder en avregistrering i 
kraft när beslutet om denna har registrerats. 
Bestämmelsen stämmer överens med den 
gällande lagen.  

21 §. Företrädande av ett avregistrerat bo-
lag. Denna paragraf stämmer överens med 
13 kap. 18 § i den gällande lagen. Utgångs-
punkten är den att ett avregistrerat bolag har 
en företrädare endast om aktieägarna särskilt 
har valt en sådan. På valet skall vid behov 
tillämpas bestämmelserna om bolagsstämma. 
Om en stämma inte annars fås till stånd kan 
det förfarande iakttas som avses i lagförsla-

gets 5 kap. 17 § 2 mom. Företrädarna jäm-
ställs med likvidatorer, även om en företräda-
res behörighet att handla för bolagets räkning 
är starkt begränsad enligt 22 §.  

I fråga om delgivningar hänvisas i 2 mom. 
till 24 kap. 5 § 2 mom.  

22 §. Ett avregistrerat bolags rättsliga 
ställning. I denna paragraf föreskrivs i över-
ensstämmelse med 13 kap. 18 b § i den gäl-
lande lagen om ett avregistrerat bolags rätts-
liga ställning. Tekniskt sett har detta emeller-
tid ordnats så att de materiella bestämmelser-
na om upplösning har tagits in i 17 §, som 
det hänvisas till i detta moment. För tydlighe-
tens skull konstateras i momentet att de före-
trädare som avses i 21 § verkar som företrä-
dare för bolaget i stället för likvidatorerna.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om de åt-
gärder som en företrädare för bolaget kan 
vidta. Dessa bestämmelser stämmer överens 
med den gällande lagen. Sådana i momentet 
avsedda åtgärder som är nödvändiga för att 
trygga värdet av bolagets egendom måste 
tolkas snävt, eftersom utgångspunkten är den 
att ett avregistrerat bolag inte har någon 
rättshandlingsförmåga. Ett avregistrerat bo-
lag kan emellertid fortsättningsvis anses vara 
en juridisk person.  

Paragrafens 3 mom. stämmer i princip 
överens med den gällande lagen. Det föreslås 
emellertid att i bestämmelsen utöver aktie-
ägarna beaktas också andra parter som enligt 
vad som föreskrivs i bolagsordningen kan ha 
rätt till bolagets nettotillgångar. De tillgångar 
som avses i momentet skall delas utgående 
från vad som i bolagsordningen föreskrivs 
om aktieägarnas och andras rätt till skiftes-
andelar. De som har fått en andel av tillgång-
arna skall enligt förslaget svara för betal-
ningen av bolagets skulder med beloppet av 
de mottagna tillgångarna, om det senare 
framgår att bolaget hade skulder.  

I paragrafens 4 mom. har tagits in en be-
stämmelse som motsvarar 13 kap. 16 § 2 och 
3 mom. i den gällande lagen.  

 
 

Minskning av bolagets tillgångar samt sane-
ring och konkurs 

23 §. Minskning av bolagets tillgångar. I 
denna paragraf föreskrivs om förfarandet då 
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bolagets tillgångar har minskat på det sätt 
som avses i paragrafen. Bestämmelserna er-
sätter den gällande lagens 13 kap. 2 § om 
tvångslikvidation till följd av att kapitalet 
minskat. Påföljderna för förfarande som stri-
der mot bestämmelserna avgörs enligt denna 
lags principer om skadestånd. En förutsätt-
ning för utdömande av skadestånd är dels att 
en skada har orsakats och dels att det kan på-
visas ett samband med ledningens lagstridiga 
förfarande och skadan. De föreslagna be-
stämmelserna skiljer sig inte från vad som 
aktiebolagslagen i övrigt förskriver om 
strängheten av ledningens skadeståndsansvar.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall bolagets 
styrelse, om den konstaterar att bolagets eget 
kapital understiger hälften av aktiekapitalet, 
utan dröjsmål upprätta ett bokslut och en 
verksamhetsberättelse för att klarlägga bola-
gets ekonomiska ställning. Styrelsen kan 
konstatera hur det förhåller sig antingen när 
den upprättar bokslutet eller under bolagets 
verksamhet, t.ex. genom sedvanlig ekono-
misk rapportering. Till denna del stämmer 
bestämmelsen i praktiken överens med 
13 kap. 2 § 1 mom. i den gällande lagen. Det 
bokslut som upprättas i sammanhanget behö-
ver emellertid inte undergå revision.  

Om det egna kapitalet utgör mindre än 
hälften av aktiekapitalet skall styrelsen utan 
dröjsmål sammankalla bolagsstämman för att 
besluta om åtgärder för att sanera bolagets 
ekonomi. Bestämmelsen motsvarar artikel 
17 i kapitaldirektivet. Bolagsstämman skall 
hållas inom tre månader efter att den balans-
räkning som avses ovan har upprättats. På 
framläggandet av bokslutet och verksam-
hetsberättelsen tillämpas lagförslagets 5 kap. 
21 §. Tidsfristen förlängs så att den motsva-
rar den längsta tiden för kallelse till bolags-
stämma.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om förfa-
randet vid totalförlust av bolagets eget kapi-
tal, dvs. då kapitalet är negativt. Om bolagets 
aktiekapital är 8 000 euro och den föregåen-
de räkenskapsperiodens vinst 2 000 euro, in-
nebär en förlust på t.ex. 11 000 euro att bola-
gets eget kapital är negativt. Om förlusten i 
det föregående exemplet hade varit 9 000 eu-
ro skulle det egna kapitalet inte ha varit nega-
tivt. Styrelsen skall i en sådan situation som 
avses i momentet utan dröjsmål göra en re-

gisteranmälan om saken. Syftet med anmälan 
är att informera framförallt bolagets intresse-
grupper om bolagets ekonomiska situation.  

Kapitallån kan beaktas vid beräkningen av 
hur mycket av det egna kapitalet som gått 
förlorat. Ett kapitallån har sålunda i denna si-
tuation i stor utsträckning samma betydelse 
som i samband med en sådan tvångslikvida-
tion som avses i den gällande lagen.  

En registeranteckning kan avlägsnas då bo-
lagets eget kapital enligt ett bokslut som un-
dergått revision utgör över hälften av aktie-
kapitalet. Också i denna beräkning hänförs 
kapitallån till det egna kapitalet.  

24 §. Företagssanering. Denna bestämmel-
se motsvarar med smärre justeringar av orda-
lydelsen 13 kap. 18 a § i den gällande lagen. 
I förslaget ingår inte någon saneringsbe-
stämmelse som motsvarar 2 a § i den gällan-
de lagen, eftersom den gällande lagens 2 § 
om tvångslikvidation slopas.  

25 §. Konkurs. Denna paragraf motsvarar 
huvudsakligen 13 kap. 19 § i den gällande 
lagen. Paragrafen föreslås emellertid bli ju-
sterad till vissa delar. I den första meningen i 
paragrafens 1 mom. har strukits ordet ”en-
dast”. Avsikten med strykningen är inte att 
ändra rättsläget. Det är klart att konkursbe-
slutet fattas av styrelsen och inte t.ex. av per-
soner som har rätt att företräda bolaget i nå-
got avseende. Dessas uppgift består uteslu-
tande i att företräda bolaget i förhållande till 
tredje parter, inte i att utöva beslutanderätt. 
Detta gäller emellertid bolagets samtliga be-
slut och det är sålunda inte motiverat att un-
derstryka sakförhållandet i konkursbestäm-
melsen.  

Slutredovisningen efter en konkurs kan 
godkännas även om konkursboets alla till-
gångar inte ännu har skiftats. Detta har beak-
tats i  2 och 3 mom. I förslaget har inte tagits 
in någon mot den gällande lagen svarande 
bestämmelse om att boförvaltaren är skyldig 
att göra anmälan om bolagets upplösning till 
Rättsregistercentralen som skall förmedla in-
formationen till registermyndigheten, efter-
som det föreskrivs om detta i handelsregister-
lagens 19 §. 

Efter avslutad konkurs kan nya tillgångar 
yppas. Dessa skall i allmänhet fördelas mel-
lan konkursborgenärerna i efterhand. I para-
grafens 4 mom. finns en bestämmelse också 
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för den händelse att detta förfarande inte 
iakttas.  

 
DEL VI. Påföljder och rättsskydd 

21 kap. Klander av beslut 

Detta kapitels bestämmelser om klander av 
beslut motsvarar i stort sett 9 kap. 17 § i den 
gällande lagen. Bestämmelsernas ordalydelse 
har emellertid förtydligats. Dessutom före-
slås vissa materiella ändringar.  

Vissa ändringar föreslås i gränsdragningen 
mellan stämmobeslut som är nulliteter och 
stämmobeslut som kan klandras inom en viss 
tid. Enligt den gällande lagens 9 kap. 17 § 
3 mom. 2 punkten är bl.a. ett beslut som i 
strid med lagen eller bolagsordningen har fat-
tats utan samtycke av samtliga eller vissa ak-
tieägare en nullitet. Härmed avses närmast 
sådana i den gällande lagens 9 kap. 15 § 
1 mom. nämnda situationer där det uttryckli-
gen förutsätts samtliga eller vissa aktieägares 
samtycke. I rättspraxis har det bl.a. ansetts att 
en överträdelse av generalklausulen i den 
gällande lagens 9 kap. 16 § eller likställig-
hetsprincipen utan den kränkta aktieägarens 
samtycke inte i sig medför att beslutet blir en 
nullitet. Enligt förslaget är bolagsstämmans 
beslut en nullitet dels i motsvarande situatio-
ner som enligt den gällande lagen och dels då 
beslutet uppenbart strider mot likställighets-
principen i 1 kap. 7 §. och den kränkta aktie-
ägarens samtycke saknas.  

Enligt förslaget skall vidare ett beslut som 
styrelsen med stöd av ett bemyndigande fat-
tar i ett ärende som ankommer på bolags-
stämman med avvikelse från den gällande la-
gen i vissa fall, när det gäller aktieägarnas 
möjligheter att reagera, jämställas med bo-
lagsstämmans beslut. Det rådande rättsläget 
innebär att det i detta avseende finns en tyd-
lig lucka i aktieägarens rättsskydd. Av de 
skäl som nämns ovan i den allmänna moti-
veringen föreslås att sådana av styrelsen med 
stöd av ett bemyndigande fattade beslut skall 
jämställs, som är behäftade med något sådant 
allvarligt materiellt fel som enligt vad som 
föreskrivs i detta kapitel skulle leda till att 
bolagsstämmans beslut blir en nullitet. I des-
sa fall kan en aktieägare reagera mot styrel-
sens beslut på samma sätt som mot ett av bo-

lagsstämman fattat ogiltigt beslut.  
I kapitlet föreslås inga mot den gällande la-

gens 16 kap. 3 § svarande bestämmelser om 
förbud mot verkställighet av beslut. Det är 
möjligt att förbjuda verkställighet av i kapit-
let avsedda stämmo- och styrelsebeslut med 
stöd av de allmänna bestämmelserna om säk-
ringsåtgärder i rättegångsbalkens 7 kap. 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller en-
dast ogiltighet som på det sätt som föreskrivs 
i kapitlet görs gällande genom en talan som 
är bindande för samtliga aktieägare, dvs. ge-
nom en klandertalan. Av de allmänna be-
stämmelserna kan följa att ogiltighet kan åbe-
ropas också på något annat sätt. I kapitlet fö-
reskrivs inte heller om ogiltighet som följer 
av någon annan lag än aktiebolagslagen, t.ex. 
av rättshandlingslagen.  

1 §. Klander av stämmobeslut. Denna pa-
ragraf innehåller allmänna bestämmelser om 
situationer där bolagsstämmans beslut kan 
klandras. Klander innebär att någon väcker 
talan för att få ett beslut ogiltigförklarat. I 
kapitlets 4 § föreskrivs närmare om klander-
talans processuella verkningar.  

En aktieägare har rätt att klandra bolags-
stämmans beslut enligt 1 mom. Frågan om 
när en aktieägare har godkänt ett beslut i den 
bemärkelsen att han eller hon anses ha förlo-
rat rätten att klandra beslutet, skall liksom för 
närvarande bedömas enligt de allmänna reg-
lerna. Med avvikelse från den gällande lagen 
föreslås inga bestämmelser om styrelsens, 
styrelsemedlemmarnas eller verkställande di-
rektörens rätt att klandra bolagsstämmans be-
slut.  

Enligt momentets 1 punkt kan bolags-
stämmans beslut klandras om vid behand-
lingen av ärendet inte har iakttagits denna 
lags eller bolagsordningens procedurbe-
stämmelser. En bestämmelse om motsvaran-
de ogiltighetsgrund finns i den gällande la-
gens 9 kap. 17 § 1 mom. Förslaget bygger 
emellertid uttryckligen på den i gällande rätt 
vedertagna tolkningen att ett procedurfel är 
en klandergrund endast om det kan ha haft 
någon betydelse i sak. Om det visas att ett fel 
har begåtts är bolaget i allmänhet skyldigt att 
vid klanderprocessen påvisa att felet inte har 
någon betydelse. Vid bedömningen skall en-
ligt punkten beaktas dels felets eventuella in-
verkan på slutresultatet av bolagsstämmans 
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beslut och dels också aktieägarens rätt i öv-
rigt. Som exempel kan nämnas den situatio-
nen att en aktieägare till följd av ett fel i en 
stämmokallelse går miste om sin möjlighet 
att vid en fusion kräva inlösen av sina aktier 
på det sätt som föreskrivs i 16 kap. 13 §.  

Enligt momentets 2 punkt är bolagsstäm-
mans beslut ogiltigt om det i något annat av-
seende strider mot aktiebolagslagen eller mot 
bolagsordningen. Denna punkt stämmer öve-
rens med 9 kap. 17 § 1 mom. i den gällande 
lagen.  

Paragrafens 2 mom. enligt vilken klanderta-
lan skall väckas inom tre månader efter att 
beslutet fattades stämmer överens med hu-
vudregeln i den gällande lagens 9 kap. 17 § 
1 mom. Om talan inte väcks inom den tid 
som lagen förutsätter anses beslutet vara gil-
tigt.  

Med avvikelse från 9 kap. 17 § 1 mom. i 
den gällande lagen föreslås ingen bestäm-
melse om att en aktieägare kan väcka talan 
ännu ett år efter att beslutet fattades om det 
finns någon godtagbar anledning till dröjs-
målet och om det skulle vara uppenbart oskä-
ligt att beslutet blev gällande. En sådan be-
stämmelse medför onödig osäkerhet om 
stämmobeslutens varaktighet och den har i 
praktiken inte haft någon betydelse för aktie-
ägarnas rättsskydd. Förslaget innebär emel-
lertid att aktieägarnas rättsskydd förbättras så 
att beslut som klart strider mot likställighets-
principen är nulliteter enligt 2 § 1 mom. 
3 punkten.  

2 §. Ogiltiga stämmobeslut. Paragrafen in-
nehåller specialbestämmelser om stämmobe-
slut som är ogiltiga som sådana, dvs. om s.k. 
nullitetsfall. Det är fråga om beslut som be-
lastas av någon sådan ogiltighetsgrund som 
avses i 1 § 1 mom. och vilkas felaktighet är 
av ett sådant särskilt allvarligt slag att det 
inte kan förutsättas att någon åberopar ogil-
tighetsgrunden inom utsatt tid.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om grun-
derna för att ett beslut blir en nullitet. Mo-
mentets 1 punkt, som gäller det fallet att nå-
gon kallelse till stämman inte har utfärdats 
eller att de gällande föreskrifterna och be-
stämmelserna om stämmokallelse har över-
trätts i något väsentlig avseende, stämmer 
överens med den gällande lagens 9 kap. 17 § 
3 mom. 3 punkten. Sådana fel kan i allvarli-

gaste fall också leda till att något stämmobe-
slut inte över huvud taget anses ha uppkom-
mit. Skillnaden har betydelse bl.a. av den an-
ledningen att t.o.m. ett beslut som är en nul-
litet enligt vedertagen uppfattning kan bli gil-
tigt om den person som har rätt att åberopa 
ogiltigheten inte reagerar inom en rimlig tid. 
Detta kan naturligtvis inte gälla situationer 
där någon bolagsstämma inte över huvud ta-
get kan anses ha hållits.  

Av hänvisningen till 1 § 1 mom. 1 punkten 
följer att ett procedurfel inte leder till att ett 
beslut blir en nullitet eller att det blir ogiltigt 
heller i något annat avseende, om felet inte 
har kunnat påverka beslutets innehåll eller 
aktieägarens rätt i övrigt. Detta torde emel-
lertid vara exceptionellt i fråga om sådana fel 
som avses i denna punkt.  

Momentets 2 punkt om beslut som förutsät-
ter en aktieägares samtycke stämmer i stort 
sett överens med 9 kap. 17 § 3 mom. 2 punk-
ten i den gällande lagen. Såsom ovan konsta-
teras har den sist nämnda bestämmelsens 
hänvisning till sådant samtycke som förut-
sätts i aktiebolagslagen tolkats omfatta när-
mast sådana situationer som avses i den gäl-
lande lagens 9 kap. 15 § 1 mom. För klarhe-
tens skull hänvisas i denna punkt uttryckligen 
till vad som i lagförslagets 5 kap. 29 § 1 och 
2 mom. föreskrivs om en aktieägares sam-
tycke. 

Enligt momentets 3 punkt är ett beslut en 
nullitet också om det klart strider mot den 
likställighetsprincip som avses i 1 kap. 7 § 
och om för beslutet inte har fåtts sådant sam-
tycke av den kränkte aktieägaren som avses i 
5 kap. 29 § 3 mom. Motsvarande bestämmel-
se finns inte i den gällande lagen. Den före-
slagna bestämmelsens ratio är att också ak-
tieägare som inte aktivt följer bolagets före-
havanden har rätt att förlita sig på att bolags-
stämman inte fattar sådana flagrant mot en 
aktieägares intressen stridande beslut som 
gynnar andra på dennes bekostnad. Situatio-
ner där aktieägarnas gemensamma tillgångar 
på ett klart illojalt sätt överförs till en eller 
flera aktieägare är det motiverat att jämställa 
med sådana i 2 punkten avsedda beslut som i 
förarbetena till den gällande lagen (RP 
27/1977 rd, s. 70) beskrivs som stridande 
mot starka minoritetsintressen. Det är då van-
ligen i praktiken fråga om uppsåtligt hand-
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lande i strid med likställighetsprincipen. Be-
stämmelsen täcker i regel också sådana i den 
gällande lagens 9 kap. 17 § 3 mom. 2 punk-
ten avsedda situationer där för ett beslut en-
ligt bolagsordningen krävs en aktieägares 
samtycke som inte har fåtts.  

Det i punkten använda ordet ”klart” hänvi-
sar t.ex. inte till den erhålla nyttans eller or-
sakade skadans storlek utan till att rätts-
kränkningen borde ha konstaterats då beslu-
tet fattades. Det är skäl att understryka att be-
stämmelsen inte är tillämplig på situationer 
där det från rättslig synpunkt är tolkbart om 
likställigheten har kränkts, eller på andra si-
tuationer där saken kan inte med full tydlig-
het bedömas i beslutsskedet. Beslutet skall då 
klandras inom den tre månaders tidsfrist som 
avses i 1 § 2 mom.  

Vad som i momentets 4 punkt föreskrivs 
om beslut som enligt lag inte skulle ha fått 
fattas ens med samtliga aktieägares sam-
tycke, stämmer överens med 9 kap. 17 § 
3 mom. 1 punkten i den gällande lagen. Det 
är härvid fråga t.ex. om beslut som strider 
mot de bestämmelser som har tagits in i ak-
tiebolagslagen för att skydda borgenärerna. I 
praktiken har aktieägarna i dessa situationer i 
allmänhet inte något intresse av att klandra 
beslutet. Denna punkt har sålunda betydelse 
framförallt för att ange att ett sådant beslut 
som kränker utomstående inte ens efter de 
tidsfrister som föreskrivs i 1 § 2 mom. blir i 
den bemärkelsen giltigt att t.ex. styrelsen får 
iaktta det enligt 6 kap. 2 § 2 mom.  

Paragrafens 2 mom. enligt vilket på ett be-
slut som är en nullitet inte tillämpas bestäm-
melser som gäller väckande av klandertalan 
inom utsatt tid, stämmer i sak överens med 
9 kap. 17 § 3 mom. i den gällande lagen. I 
momentet ingår dessutom en bestämmelse 
som stämmer överens med artikel 22.1 c i fu-
sionsdirektivet och artikel 19.1 c i delnings-
direktivet om att talan som gäller ett fusions- 
eller delningsbeslut emellertid inte får väckas 
när över sex månader har förflutit från det att 
fusionen eller delningen registrerats. Detta 
stämmer delvis överens med den gällande la-
gens 14 kap. 18 § 1 mom. och 14 a kap. 3 § 
4 mom., enligt vilka bestämmelser tidsfristen 
likväl räknas från fusions- eller delningsbe-
slutet. Annorlunda förhåller det sig med så-
dana i samband med 1 mom. 1 punkten be-

handlade situationer där inget stämmobeslut 
över huvud taget kan anses ha blivit fattat.  

3 §. Styrelsebeslut som kan jämställas med 
ogiltiga stämmobeslut. I denna paragraf före-
skrivs om jämställande av sådana beslut med 
stämmobeslut, som styrelsen med stöd av ett 
bemyndigande har fattat i ärenden som an-
kommer på bolagsstämman. Sådana viktiga 
beslut som bolagsstämman enligt förslaget 
kan bemyndiga styrelsen att fatta är beslut 
om inlösen av en aktie som övergått till en ny 
ägare (3 kap. 7 § 5 mom.), emissionsbeslut 
(9 kap. 2 § 2 mom.), beslut om emission av 
optioner och andra särskilda rättigheter 
(10 kap. 2 § 2 mom.), ökning av aktiekapita-
let genom fondförhöjning (11 kap. 2 § 
2 mom.), utbetalning av fritt eget kapital 
(13 kap. 6 § 2 mom.), förvärv av egna aktier 
(15 kap. 5 § 2 mom.) samt inlösen och för-
värv av aktier med inlösen- och förvärvsvill-
kor (15 kap. 10 § 3 mom.). 

Om styrelsen med stöd av ett bemyndigan-
de har fattat ett sådant beslut som avses i 2 § 
1 mom. 2—4 punkten skall på beslutet till-
lämpas bestämmelserna om stämmobeslut 
som är nulliteter. Det är sålunda fråga om be-
slut som i materiellt hänseende är så uppen-
bart felaktiga att på dem skall tillämpas nå-
gon ogiltighetsgrund som framgår av de 
nämnda lagrummen. T.ex. formella fel i 
samband med styrelsens sammanträde eller 
smärre materiella fel berättigar däremot inte 
till klander av styrelsens beslut.  

Eftersom det är fråga om en nullitet är ut-
gångspunkten enligt kapitlets 2 § 2 mom. den 
att ogiltigheten kan åberopas oberoende av 
tidsfrister. Såsom ovan konstateras kan emel-
lertid också ett beslut som är en nullitet bli 
giltigt om ogiltigheten inte åberopas inom en 
rimlig tid. Med beaktande av affärslivets 
snabba tempo är den rimliga tiden inte nöd-
vändigtvis särskilt lång. Vid bedömningen av 
frågan om talan har väckts inom en rimlig tid 
skall bl.a. beaktas när aktieägaren fick vet-
skap om beslutet och vilka möjligheter aktie-
ägaren hade att få vetskap om beslutet. I det 
sist nämnda avseendet har bl.a. den omstän-
digheten betydelse att emissionsbeslut som 
styrelsen fattat med stöd av ett bemyndigan-
de årligen skall rapporteras i verksamhetsbe-
rättelsen så som föreskrivs i 8 kap. Också 
lagstridighetens art och allvarlighet är å and-
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ra sidan omständigheter som påverkar be-
dömningen. I sista hand skall domstolen i det 
enskilda fallet avgöra frågan om ett beslut 
som är en nullitet eventuellt blir giltigt till 
följd av att ingen reagerat inom en skälig tid.  

4 §. Domens innehåll och verkningar. Pa-
ragrafens 1 mom. enligt vilket ett beslut med 
anledning av en klandertalan kan förklaras 
ogiltigt eller under vissa förutsättningar änd-
ras samt 2 mom. enligt vilket domens verk-
ningar utöver käranden sträcker sig till samt-
liga aktieägare, stämmer överens med gäl-
lande 9 kap. 17 § 1 och 4 mom.  

I paragrafens 1 mom. föreslås dessutom en 
uttrycklig bestämmelse om att en kärande 
vars yrkande om ogiltigförklaring eller änd-
ring av ett beslut godkänns har rätt att hos 
domstolen utverka ett förbud för bolaget att 
verkställa det ogiltiga beslutet. I rättspraxis 
har det ansetts vara möjligt att förfara på det-
ta sätt också enligt den gällande lagen 
(HD 1985 II 124). När ett beslut ändras inne-
bär förbudet naturligtvis att beslutet inte får 
verkställas i sin ursprungliga, dvs. ogiltiga 
form. Förbudet verkställs i enlighet med ut-
sökningslagens 6 a kap. 16—17 §. Före do-
men — vid behov redan innan klandertalan 
väcks — kan verkställande av beslutet för-
bjudas enligt vad som i rättegångsbalkens 
7 kap. 3 § föreskrivs om s.k. allmänna säk-
ringsåtgärder.  

 
22 kap. Skadestånd 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar. Av-
sikten med bestämmelserna är inte att uteslu-
ta andra former av skadeståndsansvar, t.ex. 
avtalsbaserat ansvar, sådant ansvar som avses 
i värdepappersmarknadslagens 9 kap. 2 § el-
ler ansvar enligt skadeståndslagen. Den sist 
nämnda typen av ansvar kan visserligen säl-
lan komma i fråga i bolagsförhållanden, ef-
tersom s.k. rent ekonomisk skada endast i 
undantagsfall ersätts enligt skadeståndsla-
gens 5 kap. 1 §. 

Det föreslagna kapitlet bygger på samma 
principer som den gällande lagens 15 kap. 
Syftet med de föreslagna bestämmelserna är 
allmänt taget inte att skärpa eller begränsa 
skadeståndsansvaret jämfört med nuläget. 
Avsikten med förslaget är närmast att avhjäl-

pa vissa missförhållanden och öka rättssä-
kerheten genom att i lagen skriva in veder-
tagna rättsbegrepp.  

I kapitlet föreslås uttryckliga bestämmelser 
om en för bolagsledningen, dvs. för styrel-
sens och förvaltningsrådets medlemmar samt 
för verkställande direktören gällande oakt-
samhetspresumtion vid överträdelser av ak-
tiebolagslagen eller bolagsordningen. Vidare 
föreskrivs med avseende på ledningen och 
aktieägarna om en oaktsamhetspresumtion i 
samband med s.k. närståendetransaktioner. 

Det förutsätts varken uppsåt eller grov 
oaktsamhet för att en aktieägare skall bli 
skadeståndsskyldig, utan det räcker att aktie-
ägaren har orsakat skada genom att av oakt-
samhet medverka till överträdelse av aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen. Ändringen 
har emellertid ingen väsentlig betydelse för 
små aktieägares ansvar. I lagen föreslås ut-
tryckliga bestämmelser om stämmoordföran-
dens skadeståndsskyldighet.  

Enligt förslaget är utgångspunkten den att 
styrelsen beslutar om ärenden som gäller bo-
lagets rätt till skadestånd. Bolagsstämman 
kan emellertid också fatta beslut i sådana 
ärenden.  

Utöver den talerätt som tillkommer en kva-
lificerad minoritet och som i många avseen-
den motsvarar den gällande lagen får en en-
skild aktieägare enligt lagförslaget rätt att i 
sitt eget namn föra talan till förmån för bola-
get om det är sannolikt att bolaget inte kom-
mer att lägga fram några skadeståndsanspråk 
och om detta vore ägnat att bereda någon så-
dan otillbörlig fördel som avses i 1 kap. 7 §. 
För väckande av skadeståndstalan gäller i 
samtliga fall en särskild fem års tidsfrist.  

I lagen konstateras vidare uttryckligen att 
skadeståndsbestämmelserna är tvingande. 
Ledningens ersättningsansvar gentemot bo-
laget kan emellertid under vissa förutsätt-
ningar enligt bolagsordningen begränsas ge-
nom aktieägarnas enhälliga beslut.  

1 §. Ledningens skadeståndsskyldighet. 
Denna paragraf stämmer huvudsakligen 
överens med 15 kap. 1 § i den gällande la-
gen.  

Med ledningen avses i paragrafen, liksom i 
6 kap., styrelsens och förvaltningsrådets 
medlemmar samt verkställande direktören. 
Frågan om vem som skall anses höra till led-
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ningen i den bemärkelse som avses i paragra-
fen avgörs i sista hand på basis av vem som 
de facto har valts för att sköta uppdragen i 
fråga och inte utgående från formella kriteri-
er. T.ex. en anteckning i handelsregistret är i 
detta avseende endast indicerande. Eftersom 
förslaget innebär att begreppet stiftare slopas, 
föreslås i paragrafen inte någon bestämmelse 
om stiftares skadeståndsansvar. I fråga om en 
likvidators ersättningsansvar gäller enligt 
hänvisningsbestämmelsen i lagförslagets 
20 kap. 9 § 1 mom. vad som föreskrivs om 
en styrelsemedlem.  

Paragrafens 1 mom. motsvarar i sak första 
meningen i den gällande lagens 15 kap. 1 §. 
En styrelsemedlem, en förvaltningsrådsmed-
lem och verkställande direktören skall ersätta 
skada som han eller hon i sitt uppdrag, i strid 
med den omsorgsplikt som föreskrivs i 1 kap. 
8 §, uppsåtligen eller av oaktsamhet har or-
sakat bolaget. Förhållandet mellan bolaget 
och ledningen kan i många avseenden jämfö-
ras med förhållandet mellan en huvudman 
och dennes ombud. Enligt lagförslagets 
1 kap. 8 § skall bolagets ledning omsorgsfullt 
främja bolagets intressen. Detta innebär att 
en person som hör till ledningen har en s.k. 
allmän omsorgsplikt gentemot bolaget. En 
till ledningen hörande person som bryter mot 
denna plikt är enligt paragrafen skyldig att 
ersätta bolaget för den skada som han eller 
hon orsakat. Det är emellertid inte fråga om 
ett oaktsamt förfarande som kan läggas till 
grund för ersättningsansvar t.ex. i situationer 
där bolagsledningens affärsbeslut, som base-
rats på en med hänsyn till de rådande förhål-
landena tillräcklig prövning och utredning, 
efteråt visar sig vara misslyckade från affärs-
ekonomisk synpunkt. Det vedertagna sättet 
för bedömning av om ledningen gjort sig 
skyldig till oaktsamhet leder i praktiken ofta 
till motsvarande slutresultat som t.ex. den 
inom angloamerikansk rätt gällande s.k. bu-
siness judgement -regeln.  

Enligt paragrafens 2 mom. är en till led-
ningen hörande person skyldig att utöver vad 
som föreskrivs i 1 mom. ersätta också skada 
som han eller hon i sitt uppdrag annars i strid 
med aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat 
bolaget, en aktieägare eller någon annan. För 
att ledningen skall bli ersättningsskyldig 

gentemot en annan part än bolaget förutsätts 
det sålunda, i sak liksom enligt den andra 
meningen i gällande 15 kap. 1 §, att skadan 
har orsakats genom överträdelse av andra be-
stämmelser i aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen än enbart bestämmelsen om om-
sorgsplikt i 1 kap. 8 §. Eftersom endast en 
överträdelse av aktiebolagslagen eller bo-
lagsordningen leder till ansvar innebär t.ex. 
bolagsledningens medverkan till överträdelse 
av ett avtal mellan bolaget och någon annan 
person inte att ledningen i form av ska-
deståndsansvar som kan härledas från aktie-
bolagslagen blir personligen ansvarig för att 
avtalet uppfylls gentemot bolagets avtalspart. 
Det är å andra sidan frågan om en överträdel-
se av aktiebolagslagen också när åtgärder 
vidtas i strid med någon sådan annan be-
stämmelse som skall iakttas enligt aktiebo-
lagslagen, t.ex. då ett bokslut inte på det sätt 
som föreskrivs i lagförslagets 8 kap. 3 § har 
upprättats i enlighet med bokföringslagen.  

Förslaget har för tydlighetens skull utfor-
mats så att i momentet nämns också skada 
som orsakas bolaget, även om det i dessa si-
tuationer i regel samtidigt är fråga om över-
trädelse av den allmänna omsorgsplikt som 
avses i 1 mom. Dessutom föreskrivs uttryck-
ligen att det för att ansvar skall uppkomma 
också i sådana fall som avses i momentet 
förutsätts uppsåt eller oaktsamhet.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om oakt-
samhetspresumtionen. Den som påstår sig ha 
rätt till skadestånd är vanligen skyldig att på-
visa att allmänna förutsättningar för ersätt-
ningsansvar, t.ex. oaktsamhet föreligger. En 
annan bedömning av situationen är emeller-
tid motiverad om skadan har orsakats genom 
överträdelse av en bestämmelse i aktiebola-
gen eller bolagsordningen. I så fall kan man 
— på liknande sätt som t.ex. i fråga om av-
talsbrott — utgå från oaktsamhetspresumtio-
nen. Denna innebär att en person som hör till 
ledningen och genom överträdelse av aktie-
bolagslagen eller bolagsordningen har orsa-
kat skada, för att slippa ersättningsansvar 
måste visa att han eller hon har handlat om-
sorgsfullt. I den gällande lagen föreskrivs 
inte om oaktsamhetspresumtionen, men för-
slaget stämmer överens med det som i detta 
avseende anförs bl.a. i den juridiska litteratu-
ren. Den föreslagna bestämmelsen gäller 
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emellertid inte situationer där endast de i 
1 kap. ingående allmänna principerna har 
åsidosatts. Om oaktsamhetspresumtionen till-
lämpas på denna grund skulle detta med be-
aktande av principernas allmänna utformning 
leda till ett allt för strängt resultat med tanke 
på bolagsledningens ansvar. Det kan emeller-
tid konstateras att en överträdelse av be-
stämmelser i aktiebolagslagens övriga kapitel 
eller bolagsordningen ofta samtidigt strider 
mot de i 1 kap. nämnda principerna, vilket 
inte hindrar att oaktsamhetspresumtionen till-
lämpas på situationen. 

Också om bolaget, en aktieägare eller nå-
gon annan har åsamkats ersättningsbar skada 
genom en rättshandling eller något annat 
jämförbart arrangemang som har vidtagits till 
förmån för någon som är närstående till bo-
laget, dvs. hör till bolagets närmaste krets, 
kan man utgå från presumtionen att det är 
fråga om ett åtminstone oaktsamt förfarande. 
Situationer av detta slag skiljer sig väsentli-
gen från sådana beslutssituationer som hör 
till bolagets sedvanliga affärsverksamhet och 
där en viktig utgångspunkt är att skadeorsa-
ken inte är oaktsamhet, trots att beslutet i ef-
terhand bedömt visar sig vara affärsekono-
miskt ofördelaktigt från bolagets synpunkt. 
Tillämpningen av bestämmelsen förutsätter 
inte att syftet bevisligen varit att ge någon 
som hör till bolagets närmaste krets en för-
del, utan det räcker att åtgärden enligt en ob-
jektiv bedömning har skett till förmån för 
någon som hör till den närmaste kretsen. En 
definition av begreppet närmaste krets finns i 
lagförslagets 8 kap. 6 § 2 mom.  

I momentet avses endast s.k. normal oakt-
samhet. Om den skadelidande påstår att en 
skada som har orsakats genom överträdelse 
av aktiebolagslagen eller bolagsordningen är 
har orsakats uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet, är utgångspunkten den att den skade-
lidande är skyldig att bevisa sitt påstående. 
Detta kan ha betydelse t.ex. om ledningens 
ansvar gentemot bolaget har begränsats på 
det sätt som avses i 9 §. Detta moment på-
verkar inte heller bedömningen av ledning-
ens straffrättsliga ansvar.  

2 §. Aktieägares skadeståndsskyldighet. Pa-
ragrafens 1 mom. stämmer överens med den 
gällande lagens 15 kap. 3 § utom i det avse-
endet att det för uppkomsten av ersättnings-

ansvar enlig förslaget inte förutsätts att ska-
dan genom medverkan till överträdelse av 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen har 
orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het, utan det enbart oaktsamhet räcker. Änd-
ringen behandlas ovan i den allmänna moti-
veringen. 

Även om en aktieägare enligt förslaget kan 
bli ersättningsskyldig redan på grund av 
oaktsamhet, kan detta knappast gälla småak-
tieägare som t.ex. deltar i ett börsbolags bo-
lagsstämma, eftersom dessa inte kan förutsät-
tas vara särskilt aktiva eller kunniga när det 
gäller bolagets angelägenheter. Förslaget in-
nebär således inte en skärpning av småaktie-
ägares ansvar. 

Vid bedömningen av om en aktieägare 
handlat oaktsamt måste man emellertid också 
i övrigt alltid beakta i vilken utsträckning 
denne kan förutsättas vara insatt i bolagets 
verksamhet. T.ex. när det är fråga om en 
koncerns moderbolag eller någon annan ak-
tieägare som aktivt utövar inflytande är det 
ofta motiverat att bedöma eventuell oakt-
samhet och sålunda bl.a. skyldigheten att 
känna till lagens och bolagsordningens inne-
håll samt bolagets angelägenheter på ungefär 
samma sätt som i fråga om en styrelsemed-
lem eller någon annan person som hör till bo-
lagets ledning. 

Såsom framgår av paragrafens ordalydelse 
kan en aktieägares ansvar fortfarande baseras 
också på den omständigheten att aktieägaren 
på något annat sätt än genom sin verksamhet 
på bolagsstämman medverkar till en överträ-
delse av aktiebolagslagen eller bolagsord-
ningen (se RP 27/1977 rd, s.111). Som ett 
typiskt exempel kan nämnas att ett moderbo-
lag eller en motsvarande utövare av bestäm-
manderätt förmår styrelsen att handla lagstri-
digt, t.ex. i strid med likställighetsprincipen 
som framgår av 1 kap. 7 §.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om oakt-
samhetspresumtionen i det fall att en aktie-
ägare har orsakat skada genom en åtgärd till 
förmån för en person som hör till bolagets 
närmaste krets. Till denna del kan hänvisas 
till det som ovan anförs i motiveringen till 
1 § 3 mom. Enbart den omständigheten att ett 
förfarande strider mot aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen ger däremot inte anledning 
att anta att aktieägaren handlat oaktsamt, till 
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åtskillnad från vad som enligt kapitlets 1 § 
3 mom. är fallet i fråga om bedömningen av 
ledningens ansvar. Detta beror på den ovan 
nämnda omständigheten att det kan vara mo-
tiverat att bedöma olika aktieägares oakt-
samhet på mycket olika sätt: i detta avseende 
kan man igen jämföra t.ex. en småinvestera-
re-aktieägare i ett börsbolag med en majori-
tetsaktieägare, t.ex. ett moderbolag, som ak-
tivt utövar bestämmanderätt i ett privat bo-
lag. Frågan om huruvida deltagande i ett 
stämmobeslut som strider mot aktiebolagsla-
gen kan antas ha skett av oaktsamhet måste 
sålunda avgöras i det enskilda fallet enligt 
allmänna principer och med beaktande av 
bl.a. vilken typ av aktieägare det är fråga om.  

3 §. Stämmoordförandens skadeståndsskyl-
dighet. I den gällande lagen finns ingen ut-
trycklig bestämmelse om stämmoordföran-
dens skadeståndsansvar. Enligt förarbetena 
till 15 kap. 3 § i den gällande lagen 
(RP 27/1977 rd, s.111) kan bestämmelsen 
tillämpas också på en stämmoordförande 
som inte är aktieägare. Lagens ordalydelse 
stöder inte ett sådant antagande. I den juri-
diska litteraturen har olika åsikter framförts 
om grunderna för stämmoordförandens an-
svar. Grunderna har inte ansetts vara entydi-
ga. Av denna anledning föreslås att det ut-
tryckligen föreskrivs i paragrafen att också 
bolagsstämmans ordförande är skyldig att er-
sätta skada som han eller hon i sitt uppdrag 
genom överträdelse av aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen uppsåtligen eller av oakt-
samhet har orsakat bolaget, en aktieägare el-
ler någon annan. Bedömningen av oaktsam-
heten skall naturligtvis beakta vilken typ av 
ordförande det är fråga om. Ordförandens 
ställning kan variera avsevärt i olika situatio-
ner, t.ex. när det är fråga om en liten aktie-
ägare som tar emot uppdraget på en bolags-
stämma jämfört med en advokat som sköter 
uppdraget professionellt. Bestämmelsen ute-
sluter inte heller den möjligheten att stäm-
moordföranden kan bli skadeståndsansvarig 
på någon annan grund, t.ex. enligt ett upp-
dragsavtal med bolaget.  

4 §. Revisorers skadeståndsskyldighet. I 
denna paragraf föreslås en hänvisning till vad 
som i revisionslagens 44 § föreskrivs om re-
visorers skadeståndsskyldighet.  

5 §. Jämkning och fördelning av ska-

deståndsansvar. I denna paragraf föreslås en 
hänvisningsbestämmelse som stämmer över-
ens med den gällande lagens 15 kap. 4 § om 
att i skadeståndslagen föreskrivs om jämk-
ning och fördelning av skadeståndsansvaret 
mellan två eller flera ersättningsskyldiga.  

6 §. Beslutsfattandet  i bolaget. Utgångs-
punkten för den föreslagna bestämmelsen är 
att bolagets styrelse beslutar också om väck-
ande av talan enligt detta kapitel eller revi-
sionslagens 44 § och likaså om alla andra 
frågor som gäller bolagets rätt till ska-
destånd. Bestämmelsen skiljer sig från den 
första meningen i den gällande lagens 15 
kap. 5 § 1 mom. enligt vilken det i regel är 
bolagsstämman som beslutar om väckande 
av skadeståndstalan.  

Enligt 15 kap. 5 § 1 mom. i den gällande 
lagen beslutar styrelsen om väckande av ska-
deståndstalan som grundar sig på en straffbar 
gärning. Inte heller när det gäller andra typer 
av ersättningstalan torde det föreligga till-
räckliga grunder för att dessa skulle vara i en 
annan ställning än t.ex. affärsbeslut som ofta 
kan ha mycket viktigare och längre gående 
konsekvenser för bolaget (jfr RP 27/1977 rd, 
s.112). Eftersom detta innebär en klar föränd-
ring jämfört med det nuvarande rättsläget fö-
reslås för tydlighetens skull att en uttrycklig 
bestämmelse om saken tas in i paragrafens 
1 mom. Också utan denna bestämmelse skul-
le styrelsen kunna besluta om saken med stöd 
av sin allmänna behörighet enligt lagförsla-
gets 6 kap. 2 §.  

Det är emellertid fråga om ärenden där sty-
relsen och aktieägarna kan ha motsatta in-
tressen. Av denna anledning har också bo-
lagsstämman enligt momentets andra mening 
rätt att besluta om väckande skadeståndstalan 
med stöd av detta kapitel eller revisionsla-
gens 44 §. Lagförslagets 5 kap. 2 § 2 mom. 
begränsar sålunda inte möjligheten att be-
handla ett sådant ärende på bolagsstämman. 
Bolagsstämman avgör ärendet på normalt 
sätt, vilket innebär att ärendet bl.a. skall 
nämnas i stämmokallelsen. I lagförslagets 
5 kap. 5 § föreskrivs om en aktieägares rätt 
att få ett ärende behandlat på bolagsstämman. 
Också styrelsen kan få ett ärende upptaget till 
behandling på stämman, vilket ofta kan ligga 
i styrelsens eget intresse. Vidare kan det fö-
reskrivas i bolagsordningen att vissa beslut 
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alltid skall fattas av bolagsstämman och inte 
av styrelsen.  

Det är skäl att notera att en styrelsemedlem 
enligt 6 kap. 4 § är jävig att besluta om sin 
egen skadeståndsskyldighet gentemot bola-
get. En styrelsemedlem kan också vara jävig 
att besluta om någon annan till ledningen hö-
rande persons skadeståndsskyldighet om det 
samtidigt är fråga t.ex. om huruvida styrel-
semedlemmen har försummat sin skyldighet 
att övervaka den ifrågavarande personens 
verksamhet. Också ojäviga styrelsemedlem-
mar kan bli skadeståndsansvariga om de i ett 
skadeståndsärende har fattat ett beslut som 
gynnar en skadeståndsskyldig och sålunda 
inte är förenligt med bolagets intresse. Dess-
utom är styrelsens beslut i ett skadestånds-
ärende — t.ex. ett beslut om att inte väcka 
skadeståndstalan — inte i sig på så sätt slut-
giltigt att styrelsen inte senare — i praktiken 
t.ex. efter att bolagsstämman beslutat tillsätta 
en ny styrelse — på nytt kan behandla ären-
det med ett annat slutresultat. Om däremot 
företrädare för bolaget på bolagets vägnar har 
ingått ett avtal med den ersättningsskyldige, 
skall avtalets bindande verkan bedömas i en-
lighet med lagförslagets 6 kap. 28 §. Avtal 
som innebär att den skadeståndsskyldige utan 
grund befrias från ansvar är i regel inte bin-
dande för bolaget. Framförallt minoritetsak-
tieägare skyddas dessutom enligt kapitlets 
7 § genom rätten att föra skadeståndstalan för 
bolagets räkning.  

En stor del av bolagens skadeståndsanspråk 
enligt aktiebolagslagen framställs i praktiken 
i samband med konkurser, då konkursför-
valtningen beslutar om talan skall väckas. 
Den föreslagna ändringen har ingen betydel-
se för dessa situationer.  

Paragrafens 2 mom. motsvarar i sak gällan-
de 15 kap. 5 § 2 och 3 mom. I allmänhet kan 
bolagsstämman på motsvarande sätt som 
ovan konstateras i fråga om styrelsen, på nytt 
ta upp ett skadeståndsärende till behandling 
och fatta ett beslut som avviker från det tidi-
gare. Bolagsstämmans beslut om beviljande 
av ansvarsfrihet har emellertid vedertaget be-
traktats som ett avgörande som innebär att 
den ersättningsskyldige slutgiltigt befrias 
från ansvar. Även om det inte längre enligt 
förslaget är nödvändigt att den ordinarie bo-
lagsstämman beslutar om att bevilja styrel-

sens och förvaltningsrådets medlemmar samt 
verkställande direktören ansvarsfrihet, kom-
mer det också i framtiden att vara möjligt att 
fatta sådana beslut. I många fall kommer bo-
lagens bolagsordningar också att förutsätta 
att sådana beslut fattas. Enligt det moment 
som det här är fråga om kommer ett beslut 
om ansvarsfrihet inte heller i framtiden att 
hindra att ett bolag väcker skadeståndstalan, 
om bolagsstämman inte har fått de för be-
slutsfattandet nödvändiga uppgifterna om det 
beslut eller den åtgärd som ligger till grund 
för skadeståndsskyldigheten. Det i den gäl-
lande lagens 15 kap. 5 § 2 mom. använda ut-
trycket ”fullständiga uppgifter” har ersatts 
med uttrycket ”tillräckliga uppgifter”, som 
bättre motsvarar syftet med bestämmelsen.  

Ett beslut om ansvarsfrihet kommer enligt 
förslaget inte heller att vara bindande för 
konkursboet eller för en sådan utredare som 
avses i lagen om företagssanering, om bola-
get har försatts i konkurs eller om sanerings-
förfarande har inletts på en ansökan som 
gjorts inom två år från beslutet. Bestämmel-
sen stämmer i stort sett överens med den gäl-
lande lagen. Talerätten begränsas å andra si-
dan också i detta fall av att talan alltid skall 
väckas inom den tid som anges i kapitlets 
8 §.  

7 §. Aktieägares rätt att föra talan för bo-
laget. I denna paragraf föreskrivs om aktie-
ägarnas talerätt då bolaget har orsakats ska-
da. Om bolaget orsakas skada innebär detta 
ofta att aktieägarna orsakas s.k. indirekt ska-
da. Härmed avses att den skada som orsakas 
bolaget drabbar aktieägarna genom att värdet 
av deras aktieinnehav sjunker. I praktiken 
torde merparten av de skador som avses i ak-
tiebolagslagens skadeståndsbestämmelser 
vara sådana indirekta skador.  

Utgångspunkten är den att ersättningen för 
skada som orsakats bolaget tillfaller bolaget, 
vilket innebär att också aktieägarnas indirek-
ta skador kompenseras. Ett bolags förvalt-
ningsorgan är emellertid inte alltid villiga att 
driva ersättningsanspråk, även om det vore 
klart förenligt med bolagets intresse. Som 
exempel kan nämnas den situationen att en 
åtgärd som skadat bolaget har gynnat bola-
gets majoritetsaktieägare, eller den situatio-
nen att ett skadeståndsanspråk riktas mot en 
person som utövar ett bestämmande inflytan-
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de hos en majoritetsaktieägare.  
Enligt 15 kap. 6 § i den gällande lagen har 

aktieägare med en kvalificerad minoritet av 
bolagets aktier — i regel en tiondel — rätt att 
föra talan för bolaget ifall bolagsstämman har 
beslutat att inte väcka skadeståndstalan eller 
ifall den inte har fattat ett beslut om saken 
inom utsatt tid. Motsvarande rätt har för när-
varande inte över huvud taget en sådan en-
skild aktieägare som inte uppfyller de ifråga-
varande kraven på kvalificerad minoritet. En-
ligt vedertagen rättspraxis har däremot en en-
skild aktieägare med stöd av gällande 15 kap. 
1 § rätt att kräva ersättning för indirekt skada 
direkt för egen del om han har ”ett särskilt 
behov av rättsskydd” (HD 2000:89).  

Det nuvarande rättsläget kan på det hela ta-
get anses vara inkonsekvent. Det ovan 
nämnda kravet på särskilt behov av rätts-
skydd kan också anses vara diffust. Det är 
emellertid speciellt problematiskt att då er-
sättning för samma skada kan krävas dels så 
att den tillfaller bolaget och under vissa för-
utsättningar också så att den direkt tillfaller 
en aktieägare, uppstår vissa svårlösta pro-
blem på grund av eventuella dubbla ersätt-
ningsanspråk. Åtminstone i det fall att aktie-
ägaren schematiskt tilldöms ersättning som 
en mot hans eller hennes aktieinnehav sva-
rande andel av bolagets skada, kan detta 
äventyra också de rättigheter som tillkommer 
bolagets borgenärer.  

På grund av de sist nämnda problemen fö-
reslås att en aktieägare inte längre skall ha 
rätt att själv direkt få ersättning för en indi-
rekt skada. Aktieägarnas rätt att föra ska-
deståndstalan för bolaget föreslås å andra si-
dan bli utvidgad. Även om utgångspunkten 
är den att styrelsen eller bolagsstämman med 
iakttagande av majoritetsprincipen beslutar 
om eventuella skadeståndsanspråk, faller det 
sig naturligt att avvika från detta förfarande i 
sådana fall då en underlåtelse att framställa 
skadeståndsanspråk skulle kränka likstäl-
lighetsprincipen enligt 1 kap. 7 §, som gene-
rellt begränsar organens maktutövning. En-
ligt förslaget kan en enskild aktieägare härvid 
oberoende av storleken av sitt aktieinnehav 
ha rätt att i sitt eget namn föra en ska-
deståndstalan för bolagets räkning.  

Eftersom en eventuell ersättning kommer 
bolagets samtliga aktieägare och borgenärer 

till godo och eftersom käranden själv svarar 
för rättegångskostnaderna om käranden för-
lorar målet, kommer den föreslagna bestäm-
melsen inte att locka aktieägarna att i onödan 
driva processer som skadar bolaget. Snarare 
förhåller det sig så att det med tanke på ak-
tieägarnas rättsskydd de facto inte kommer 
att vara särskilt intressant att väcka talan en-
bart till förmån för bolaget. I en typisk situa-
tion där majoritetsaktieägarna utövar sin be-
stämmanderätt på ett sådant sätt att en mino-
ritetsaktieägare i praktiken inte har någon 
nytta av skadestånd som tilldöms bolaget, har 
minoritetsaktieägaren emellertid i regel rätt 
att få sina aktier inlösta med stöd av bestäm-
melserna i lagförslagets 23 kap. Detta inne-
bär att den indirekta skada som orsakats ak-
tieägaren kan beaktas i lösenbeloppet.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om de all-
männa förutsättningarna för aktieägarnas ta-
lerätt. Bestämmelserna stämmer i stort sett 
överens med 15 kap. 6 § 1 och 2 mom. i den 
gällande lagen, men förslaget är betydligt 
enklare utformat än den gällande bestämmel-
sen. Detta sammanhänger delvis med de för-
slag om bolagets beslutsfattande som be-
handlas ovan i motiveringen till 6 §.  

En förutsättning för aktieägarnas talerätt är 
enligt momentet för det första sannolikheten 
för att bolaget inte ser till att skadeståndsan-
språket drivs. Denna förutsättning kan i van-
liga fall inte anses vara uppfylld förrän bola-
get har fått vetskap om att det eventuellt har 
rätt till skadestånd. Om ärendet på begäran 
av en aktieägare eller annars har behandlats 
på bolagsstämman och denna t.ex. har bevil-
jat ansvarsfrihet eller annars beslutat att inte 
framställa skadeståndsanspråk, är det klart att 
förutsättningen är uppfylld. Förutsättningen 
uppfylls likaså i allmänhet i det fall att styrel-
sen har beslutat att inte vidta åtgärder för att 
framställa skadeståndsanspråk. I situationer 
där bolaget åtminstone inte tills vidare har 
fattat något beslut om saken, skall utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet bedö-
mas sannolikheten för att bolaget kommer att 
framställa skadeståndsanspråk. Denna förut-
sättning kan i undantagsfall uppfyllas trots att 
bolaget har beslutat framställa skadestånds-
anspråk, om beslutet sannolikt endast är 
skenbart och verkställandet av det sannolikt 
kommer att urvattnas, eller om det är sanno-
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likt att bolaget och svaranden genom att 
samarbeta under rättegången försöker undvi-
ka ersättningsansvar. För jämförelsens skull 
kan det nämnas att en aktieägare i avgörandet 
HD 1995:213 i en situation som denna bevil-
jades rätt att intervenera i en rättegång som 
gällde bolaget.  

Förutsättningen skall bedömas utgående 
från situationen vid den tidpunkt då talan 
väcks. Om det då anses osannolikt att bolaget 
vidtar åtgärder för att framställa skadestånds-
anspråk, förlorar aktieägaren inte sin talerätt 
på grund av att också bolaget senare väcker 
talan.  

Det kan ibland vara svårt för en aktieägare 
att ta reda på hur bolaget förhåller sig i ett 
skadeståndsärende, även om aktieägaren frå-
gar styrelsen om dess ståndpunkt i ärendet. 
Om aktieägaren då väcker en talan som 
emellertid inte tas upp till prövning, kan det i 
fråga om skyldigheten att ersätta rättegångs-
kostnaderna vara skäl att tillämpa t.ex. rätte-
gångsbalkens 21 kap. 4 § 2 mom. enligt vil-
ken domstolen kan bestämma att parterna 
själva skall bära sina rättegångskostnader.  

I momentet föreskrivs, vid sidan av den 
nämnda sannolikhetsförutsättningen, om al-
ternativa tilläggsförutsättningar för förande 
av talan. Enligt momentets 1 punkt är en för-
utsättning att kärandena innehar minst en ti-
ondel av samtliga aktier. I förslaget ingår inte 
den gällande lagens invecklade bestämmelser 
om beräknande av kvalificerad minoritet vid 
den bolagsstämma som behandlar ersätt-
ningsärendet.  

Också när det gäller beräknandet av den 
kvalificerade minoriteten är tidpunkten då ta-
lan väcks avgörande. Om en aktieägare t.ex. 
avstår från talan kan de övriga aktieägare 
som väckt talan, liksom för närvarande, fort-
farande driva minoritetstalan. De förlorar inte 
heller sin talerätt på grund av t.ex. den 
omständigheten att en del av kärandens aktier 
säljs under behandlingen av ärendet.  

Enligt momentets 2 punkt har en aktieägare 
talerätt — förutom i det fall att kravet på 
kvalificerad minoritet är uppfyllt enligt 
1 punkten — också om det visas att underlå-
telse att driva ett skadeståndsanspråk skulle 
strida mot likställighetsprincipen enligt 
1 kap. 7 §. Talerätten är då inte på det sätt 
som avses ovan beroende av aktieinnehavets 

storlek. Käranden är emellertid skyldig att 
visa att bolagets förfarande i ersättnings-
ärendet, t.ex. bolagets beslut att inte väcka ta-
lan eller dess uppenbara passivitet, på det sätt 
som avses i 1 kap. 7 § strider mot likställig-
hetsprincipen. Detta behöver inte särskilt på-
visas om kravet på kvalificerad minoritet en-
ligt 1 punkten är uppfyllt.  

Utgångspunkten är den att bolagets organ 
inom ramen för sin normala prövningsrätt får 
besluta om det är förenligt med bolagets in-
tresse att framställa skadeståndsanspråk. Sty-
relsen eller bolagsstämman kan t.ex. göra den 
bedömningen att det inte lönar sig att föra ta-
lan, på grund av osäkerheten om utgången 
och kostnadsrisken. Styrelsen eller bolags-
stämman kan också göra den bedömningen 
att det inte lönar sig att driva ens en klart be-
rättigad talan, med beaktande av kostnadsris-
ken och sannolikheten för att skadeståndet 
kan drivas in hos den ersättningsskyldige. 
Vidare kan beaktas sådana från bolagets syn-
punkt relevanta omständigheter som den ne-
gativa publicitet som eventuellt samman-
hänger med ett skadeståndsärende. Bolagets 
organ är emellertid skyldiga att utöva sin 
makt inom de gränser som 1 kap. 7 § anger. 
Om orsaken till att ett skadeståndsanspråk 
inte framställs inte är att tillgodose bolagets 
intressen utan förfarandet snarare är ägnat att 
ge någon, i främsta rummet naturligtvis en 
ersättningsskyldig, sådan otillbörlig fördel 
som avses i 1 kap. 7 § på bolagets eller en 
aktieägares bekostnad, är det motiverat att ge 
en aktieägare självständig talerätt. Det bör 
observeras att en kränkning av likställighets-
principen, sådan den framgår av 1 kap. 7 §, 
inte förutsätter att det visas att en aktieägare 
eller en grupp av aktieägare får otillbörlig 
fördel på en annan aktieägares eller aktie-
ägargrupps bekostnad. En otillbörlig fördel 
som har beviljats t.ex. en annan person på 
bolagets bekostnad hör också till bestämmel-
sens tillämpningsområde. Det är motiverat att 
likställighetsprincipen utsträcks till att omfat-
ta också dessa situationer, eftersom en bak-
omliggande orsak också till denna typ av 
otillbörliga förfaranden i allmänhet är intres-
sekonflikter mellan aktieägarna. Sådana in-
tressekonflikter behöver emellertid inte sär-
skilt påvisas för att bestämmelsen skall kun-
na tillämpas i en situation som denna.  
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Även om det i enskilda fall kan vara svårt 
att bedöma om den omständigheten att talan 
inte väckts är ägnad att ge någon en ”otillbör-
lig fördel”, kan denna förutsättning anses 
vara exaktare och konsekventare i förhållan-
de till aktiebolagslagens övriga bestämmelser 
än t.ex. det ovan nämnda, i rättspraxis omfat-
tade kravet på ”särskilt behov av rättsskydd”. 
Det är emellertid skäl att understryka att alla 
typer av fördelar inte är otillbörliga. Utifrån 
en helhetsbedömning kan det i ett enskilt fall 
vara förenligt med bolagets intresse att ge en 
fördel, t.ex. genom att avstå från ett ersätt-
ningsanspråk.  

Aktieägarna driver talan enligt denna para-
graf i eget namn, vilket innebär att de har 
självständig talerätt parallellt med bolagets 
och eventuellt med andra aktieägares talerätt. 
Flera aktieägare eller grupper av aktieägare 
eller i vissa fall både bolaget självt och en el-
ler flera aktieägare eller grupper av aktieäga-
re kan parallellt föra talan om samma ska-
destånd för bolagets räkning. De processuella 
problem som orsakas av parallella käromål 
skall avgöras enligt de allmänna reglerna. 
T.ex. den omständigheten att en talan har 
väckts utgör inget hinder för en annan person 
att väcka talan och en dom som innebär att 
en kärandes talan avvisas är inte heller bin-
dande i förhållande till andra som har rätt att 
föra talan. En dom som innebär att talan bi-
falls får däremot rättskraft också gentemot 
andra som har rätt att föra talan. I enlighet 
med rättegångsbalkens 18 kap. är det i många 
fall motiverat att behandla parallella käromål 
vid samma rättegång.  

Paragrafens 2 mom. innehåller bestämmel-
ser om rättegångsförfarandet. För det första 
skall bolaget i allmänhet beredas tillfälle att 
bli hört under behandlingen av ärendet. Detta 
är motiverat med beaktande av de olägenhe-
ter som förandet av talan eventuellt innebär 
för bolaget och med beaktande av ärendets 
betydelse för bolaget över huvud taget. Det 
är viktigt att bolaget hörs, bl.a. för avgörande 
av om en aktieägares talan skall tas upp till 
prövning på de grunder som behandlas ovan. 
Bolaget eventuellt både vill och har behov att 
bli hört också annars. Närmast i sådana fall 
då det är klart att talan inte tas upp till pröv-
ning kan det anses vara uppenbart onödigt att 
höra bolaget.  

Den senare delen av momentet stämmer i 
sak överens med första och andra meningen i 
den gällande lagens 15 kap. 6 § 4 mom. De 
aktieägare som för talan är i bolagets ställe 
ansvariga för rättegångskostnaderna. De har 
emellertid rätt att få sina kostnader ersatta av 
bolaget i den mån som de medel som vunnits 
till bolaget räcker för ändamålet. Om aktie-
ägarnas talan bifalls har de visserligen vanli-
gen rätt att få sina rättegångskostnader ersatta 
direkt av den skadeståndsskyldige.  

I förslaget ingår ingen mot tredje meningen 
i den gällande lagens 15 kap. 6 § 4 mom. 
svarande bestämmelse om att domstolen kan 
förordna att till de aktieägare som har väckt 
talan skall erläggas den del som faller på de-
ras aktier av de medel som bolaget vunnit. 
En sådan bestämmelse leder så som konstate-
ras ovan till problem med dubbla ersättningar 
och borgenärsskyddet. Aktieägarnas rätt att 
enligt denna paragraf i lagförslaget föra ska-
deståndstalan för bolagets räkning garanterar 
inte ett tillräckligt rättsskydd för aktieägarna 
i en situation där majoriteten fortgående 
missbrukar sin makt i bolaget och där de me-
del som vunnits till bolaget sålunda sannolikt 
inte är till nytta för den enskilde aktieägaren. 
I sådana situationer skyddas den enskilde ak-
tieägaren emellertid genom den ovan nämnda 
möjligheten att få sina aktier inlösta i enlig-
het med vad som föreskrivs i lagförslagets 
23 kap.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att om en 
ersättningsskyldig genom bolagsstämmans 
beslut har beviljats ansvarsfrihet, skall talan 
väckas inom tre månader från bolagsstäm-
mans beslut. Om vid samma bolagsstämma 
så som föreskrivs i 7 kap. 7 § har framställts 
och bifallits ett yrkande på särskild gransk-
ning, kan talan emellertid väckas inom tre 
månader efter att granskningsyttrandet har 
lagts fram på bolagsstämman eller ansökan 
om förordnande av en granskare har avsla-
gits. Majoritetsaktieägarna kan inte på bola-
gets vägnar besluta avstå från rätten till er-
sättning och bolagets företrädare har inte be-
hörighet att bestämma om ersättningen på ett 
sätt som begränsar de rättigheter som i para-
grafen föreskrivs till skydd för minoritetsak-
tieägarna. Sålunda kan t.ex. beviljande av an-
svarsfrihet eller ett av bolaget ingånget ska-
deståndsavtal begränsa endast bolagets rätt 
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att själv kräva ersättning. Efter att bolaget 
beviljat en eventuell ersättningsskyldig an-
svarsfrihet är det emellertid motiverat att 
snabbt få så fullständig klarhet som möjligt 
om huruvida en skadeståndstalan kommer att 
väckas, för att bolaget i enlighet med syftet 
med beslutet om ansvarsfrihet skall kunna 
undvika den osäkra situationen att talan nå-
gon eventuellt väcker talan. Därför föreslås 
att för aktieägarnas talerätt i en sådan situa-
tion föreskrivs en kort tidsfrist som motsva-
rar tidsfristen enligt gällande 15 kap. 6 § 
3 mom. och i regel också klandertiden för 
bolagsstämmans beslut.  

Momentet gäller endast situationer där den 
ersättningsskyldige på ett för bolaget bindan-
de sätt har beviljats ansvarsfrihet av bolaget. 
Av kapitlets 6 § 2 mom. följer att tidsfristen 
inte gäller situationer där bolagsstämman inte 
har givits väsentligen riktiga och tillräckliga 
uppgifter om ett beslut eller en åtgärd som 
ligger till grund för skadeståndsskyldigheten. 
Tidsfristen gäller naturligtvis inte heller situ-
ationer där ett beslut om ansvarsfrihet är en 
nullitet eller ogiltigförklaras till följd av en 
klandertalan. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs att en ak-
tieägare inte har rätt till ersättning för skada 
som orsakats bolaget. Bestämmelsen innebär 
att en aktieägare inte på det sätt som konsta-
teras ovan själv har direkt rätt till ersättning 
för s.k. indirekt skada (jfr HD 2000:89). Be-
stämmelsen hindrar å andra sidan inte en ak-
tieägare att med stöd av kapitlets 1 § 2 mom., 
2 eller 3 § eller med stöd av revisionslagens 
44 § för egen räkning driva talan för att få er-
sättning för skada som inte har orsakats bo-
laget utan som direkt har orsakats aktieäga-
ren. Som exempel kan nämnas den situatio-
nen att aktieägaren till följd av ett fel som 
bolagsledningen har begått förlorar sin möj-
lighet att utnyttja på bolagsordningen baserad 
inlösenrätt. Om bolaget ger missvisande bok-
slutsinformation kan denna orsaka direkt 
skada t.ex. för personer som förvärvar aktier 
i bolaget. Gränsdragningen mellan direkt och 
indirekt skada, som ofta är klar men i vissa 
fall tolkbar, skall liksom enligt gällande rätt i 
sista hand göras i det enskilda fallet, utifrån 
vilka grunder som åberopas i skadeståndsta-
lan.  

Den föreslagna paragrafen gäller endast en 

aktieägares rätt att kräva ersättning för indi-
rekt skada. T.ex. en borgenär kan orsakas in-
direkt skada till följd av att bolaget har orsa-
kats skada, om borgenären av den anledning 
inte får betalning för sin fordran. I så fall kan 
borgenären i princip med stöd av bestämmel-
serna i det föreslagna kapitlet eller i revi-
sionslagens 44 § ha rätt att föra skadestånds-
talan direkt för egen räkning. Bolagets bor-
genärer orsakas emellertid i praktiken skada 
närmast om bolaget blir insolvent, då kon-
kursboet ser till att bolagets skadeståndan-
språk drivs. Problemet med dubbel ersättning 
aktualiseras när det gäller borgenärer inte på 
samma sätt som när det gäller aktieägare, ef-
tersom en borgenär som får ersättning för en 
obetald fordran på ett eller annat sätt skall 
räkna ersättningen som betalning för skulden. 
I insolvenslagstiftningen föreskrivs om jäm-
likheten mellan borgenärer.  

8 §. Preskription av talerätt. I den gällande 
lagens 15 kap. 7 § föreskrivs om de tidsfris-
ter inom vilka ersättningstalan skall väckas 
för bolagets räkning. Tidsfristerna, dvs. för 
personer i ledande ställning och för revisorer 
tre år samt för aktieägare två år från den i pa-
ragrafen angivna tidpunkterna, har i prakti-
ken visat sig vara alltför korta och kunnat 
leda till slumpmässiga resultat. Från eventu-
ella ersättningsskyldigas synpunkt har tids-
fristerna inte heller effektivt undanröjt den 
osäkerhet som orsakas av risken för att någon 
väcker skadeståndstalan, eftersom endast den 
allmänna preskriptionstiden har gällt för and-
ra käromål än sådana som drivs för bolaget 
— t.ex. käromål som aktieägare och borgenä-
rer driver för sin egen räkning. På denna 
grund kan preskriptionstiden för en ersätt-
ningsfordran också efter förnyandet av pre-
skriptionslagstiftningen vara påfallande lång, 
eftersom den allmänna preskriptionstiden kan 
avbrytas formfritt och i fråga om icke-av-
talsbaserat skadestånd räknas börja först då 
den skadelidande har fått eller borde ha fått 
vetskap om skadan och den ansvarige.  

Av nämnda orsaker föreslås att för alla kä-
romål som avses i detta kapitel skall gälla en 
gemensam fem års tid för väckande av talan. 
De skäl som anförs ovan i samband med be-
handlingen av aktieägares oaktsamhet i 3 § 
talar för en femårs preskriptionstid när det 
gäller aktieägare liksom när det gäller övriga 
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ansvarsskyldiga. Tiderna för väckande av ta-
lan räknas från samma tidpunkter som enligt 
15 kap. 7 § 1 mom. i den gällande lagen. 
Stämmoordföranden jämställs i bestämmel-
sen med aktieägarna. Däremot föreslås inte 
någon mot gällande 15 kap. 7 § 2 mom. sva-
rande bestämmelse enligt vilken konkursboet 
i sådana situationer som avses i den gällande 
lagens 15 kap. 5 § 3 mom. och i det föreslag-
na kapitlets 8 § skall ha rätt att väcka talan 
ännu efter det att bolaget själv inte längre har 
sådan rätt.  

Den allmänna tid för väckande av talan 
som avses i den föreslagna paragrafen skall 
tillämpas också på sådana käromål som avses 
i kapitlets 7 §, för vilka dessutom kan gälla 
en sådan särskild tid för väckande av talan 
som avses i 7 § 3 mom.  

9 §. Bestämmelsernas tvingande natur. 
Även om aktieägarna bör ha omfattande rätt 
att bestämma om bolagets angelägenheter 
genom bolagsordningen, talar bl.a. synpunk-
ter som gäller intressegruppernas kostnader 
för att få fram uppgifter om bolaget för att 
aktiebolagslagens rättskyddssystem, t.ex. de 
centrala skadeståndsbestämmelserna skall 
vara tvingande rätt som inte får åsidosättas 
genom bestämmelser i bolagsordningen.  

Av denna anledning föreslås i paragrafens 
1 mom. en bestämmelse om att bolagets rätt 
till skadestånd enligt detta kapitel eller revi-
sionslagens 44 § i vissa fall inte får begränsas 
genom bolagsordningen. Detta är enligt mo-
mentets 1 punkt fallet när skadan har orsakats 
genom överträdelse av bestämmelser som 
inte får åsidosättas genom en bestämmelse i 
bolagsordningen. Som exempel kan nämnas 
likställighetsprincipen i lagförslagets 1 kap. 
7 §, som framförallt är avsedd att skydda mi-
noritetsaktieägare. Eftersom princip inte kan 
åsidosättas genom en bestämmelse i bolags-
ordningen får det inte heller vara möjligt att 
genom en bestämmelse i bolagsordningen 
begränsa bolagets rätt till skadestånd när lik-
ställighetsprincipen har kränkts. I annat fall 
urvattnas betydelsen av lagens tvingande ma-
teriella bestämmelser. Enligt momentets 
2 punkt kan bolagets rätt till skadestånd inte 
genom en bestämmelse i bolagsordningen 
begränsas heller i något annat avseende om 
skadan har orsakats uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet. Denna bestämmelse stämmer 

överens med de avtalsrättsliga principerna. 
Enligt paragrafens 2 mom. förutsätts samt-

liga aktieägares samtycke för att ska-
deståndsansvaret skall kunna begränsas ge-
nom ändring av bolagsordningen. Det är så-
lunda i praktiken möjligt att ta in en begräns-
ning i bolagsordningen endast i det skede då 
bolaget bildas eller när det är fråga om ett 
bolag med endast ett fåtal aktieägare.  

Om bolagsordningen ändras genom att i 
den tas in en sådan bestämmelse som avses i 
1 mom., träder ansvarsbegränsningen i kraft 
när ändringen registreras i enlighet med 
5 kap. 30 §. Om det inte föreskrivs närmare 
om saken i bolagsordningen torde ansvarsbe-
gränsningen i allmänhet tolkas så att den inte 
gäller skadestånd som baseras på åtgärder 
som vidtagits innan bestämmelsen registre-
rats.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att bolags-
ordningen inte kan begränsa den rätt till ska-
destånd eller den talerätt som tillkommer en 
aktieägare eller någon annan, t.ex. en borge-
när, i enlighet med detta kapitel eller revi-
sionslagen. I detta avseende är det visserligen 
skäl att notera att om bolagets rätt till ska-
destånd har begränsats genom bolagsord-
ningen på det sätt som 1 mom. tillåter, gäller 
denna materiella ansvarsbegränsning också 
käromål som aktieägarna driver för bolagets 
räkning, även om en aktieägares talerätt en-
ligt 7 § i och för sig kan begränsas genom 
bolagsordningen. Momentets bestämmelser 
hindrar inte att ett bolag t.ex. tecknar en an-
svarsförsäkring för skador som orsakas av 
personer i ledningen. 

Bolagsordningens bestämmelser har ingen 
verkan till den del som de begränsar rätten 
till skadestånd eller rätten att väcka åtal i 
större utsträckning än denna paragraf i lag-
förslaget tillåter.  

 
23 kap. Inlösenskyldighet och upplös-

ning av bolaget till följd av 
missbruk av inflytande 

I detta kapitel föreskrivs om inlösenskyl-
dighet och upplösning av bolaget till följd av 
aktieägares missbruk av inflytande. Kapitlet 
ersätter gällande 13 kap. 3 § som i praktiken 
har tillämpats ytterst sällan. Bestämmelserna 
i det föreslagna kapitlet har emellertid en 
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viktig kompletterande betydelse för aktie-
ägarnas rättsskydd, i synnerhet då en aktie-
ägare systematiskt missbrukar sitt inflytande 
på ett sätt som gör det svårt eller omöjligt att 
tillgripa andra rättsmedel.  

I den gällande lagens 13 kap. 3 § 1 mom. 
föreskrivs om försättande av ett bolag i likvi-
dation till följd av att en aktieägare har miss-
brukat sitt inflytande. Upplösning av bolaget 
kan i vissa missbrukssituationer vara den 
enda utvägen för en aktieägare som vill tryg-
ga sina rättigheter i bolaget ens i någon mån. 
Upplösningspåföljden har också en förebyg-
gande effekt på missbruk. Eftersom upplös-
ning av ett bolag emellertid i allmänhet också 
kan betraktas som det minst förmånliga al-
ternativet från intressegruppernas synpunkt, 
bygger förslagets bestämmelser med avvikel-
se från de gällande bestämmelserna på tan-
kegången att upplösning skall vara uttryckli-
gen ett sekundärt rättsmedel i förhållande till 
inlösen.  

I den gällande lagens 13 kap. 3 § 2 och 
3 mom. föreskrivs om bolagets inlösenskyl-
dighet. Bolagets inlösenskyldighet kan visa 
sig vara problematiskt både med avseende på 
de lösningsberättigade aktieägarnas likstäl-
lighet och med tanke på borgenärsskyddet. I 
den gällande lagen fästs till denna del inget 
särskilt avseende vid likställigheten mellan 
aktieägarna. Detsamma gäller borgenärs-
skyddet i den mån som för inlösen enligt den 
sista meningen i den gällande lagens 13 kap. 
3 § 3 mom. kan användas också andra till-
gångar än bolagets utdelningsbara medel. En-
ligt förslaget kan inlösenskyldighet påföras 
en aktieägare som missbrukat sitt inflytande. 
Detta förfarande är inte förenat med motsva-
rande problem. Eftersom förfarandet att ut-
över en aktieägares inlösenskyldighet ge 
också bolaget inlösenskyldighet uppenbarli-
gen inte i någon större utsträckning skulle 
förbättra den kränkte aktieägarens rättsskydd, 
föreslås ingen bestämmelse om detta förfa-
rande. Förslaget hindrar emellertid inte bola-
get att frivilligt köpa aktier av käranden till 
ett pris som motsvarar lösenbeloppet, om de 
allmänna bestämmelserna tillåter sådant för-
värv, och att på så sätt förhindra tillämpning 
av bestämmelserna i detta kapitel.  

1 §. Inlösenskyldighet. Denna paragraf 
gäller en aktieägares skyldighet att lösa in en 

annan aktieägares aktier på grund av miss-
bruk av inflytande.  

Enligt paragrafens 1 mom. blir en aktieäga-
re inlösenskyldig om två förutsättningar sam-
tidigt är uppfyllda. Enligt momentets 1 punkt 
är en förutsättning att aktieägaren uppsåtli-
gen har missbrukat sitt inflytande i bolaget 
genom att medverka till ett beslut som strider 
mot 1 kap. 7 § eller till någon annan överträ-
delse av aktiebolagslagen eller bolagsord-
ningen. Med avvikelse från ordalydelsen i 
den gällande lagens 13 kap. 3 § skall miss-
bruket, för att vara av det slag som avses i 
paragrafen, komma till uttryck i att aktieäga-
ren medverkar till en överträdelse av aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen. Bestämmel-
sen skall med andra ord inte tillämpas t.ex. 
på brott mot delägaravtal.  

Medverkan till ett beslut som strider mot 
likställighetsbestämmelsen i 1 kap. 7 § inne-
bär dels medverkan till ett stämmobeslut som 
kränker likställigheten och dels bl.a. situatio-
ner där en aktieägare i egenskap av styrelse-
medlem fattar ett beslut som kränker likstäl-
ligheten eller genom sitt inflytande förmår 
styrelsen eller någon av dess medlemmar till 
ett sådant förfarande. Situationer av det sist 
nämnda slaget omfattas också av tillämp-
ningsområdet för den gällande lagens 13 kap. 
3 § (RP 27/1977 rd, s.95).  

Den som har missbrukat sitt inflytande kan 
åläggas lösningsskyldighet även om han eller 
hon sedermera har överlämnat sina aktier till 
någon annan och inte längre under rättegång-
en är aktieägare. Paragrafen måste i detta av-
seende tolkas på motsvarande sätt som 
22 kap. 2 § om aktieägares skadeståndsskyl-
dighet, vilket innebär att en avgörande bety-
delse skall fästas vid om den som bryter mot 
lagen eller bolagsordningen på det sätt som 
uppkomsten av skyldigheten förutsätter är en 
aktieägare. Om en aktieägare emellertid ge-
nom en verklig rättshandling överlåter sin ak-
tie till någon annan, inte endast skenbart t.ex. 
till en närstående person eller till någon an-
nan mellanhand, torde någon sådan risk för 
fortsatt förfarande som avses i momentets 
2 punkt inte kunna påvisas att inlösen längre 
skulle komma i fråga.  

Enligt momentets 2 punkt är en förutsätt-
ning för uppkomsten av inlösenskyldighet, 
utöver missbruk av inflytande, att en aktie-
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ägares rättsskydd förutsätter inlösen med be-
aktande av sannolikheten för fortsatt miss-
bruk samt andra relevanta omständigheter. 
Aktieägarens behov av rättsskydd förutsätter 
sålunda i sista hand en helhetsbedömning 
som beaktar alla relevanta omständigheter. 
Därvid skall avseende fästas framförallt vid 
om den kränkte aktieägaren de facto kan 
återinsättas i sina rättigheter genom andra 
rättsmedel. Förslaget stämmer överens med 
den gällande lagens 13 kap. 3 § för vars till-
lämpning förutsätts missbruk av inflytande 
och dessutom synnerligen vägande skäl. För-
utsättningarna för inlösenskyldighet har 
emellertid i förslaget angivits mera exakt och 
inlösenförfarandets exceptionella karaktär 
har inte betonats lika mycket som i den gäl-
lande lagen.  

Vid bedömningen av förutsättningarna för 
inlösenskyldighet skall således framförallt 
beaktas sannolikheten för fortsatt missbruk 
av inflytande. Om förfarandet har upphört 
och det inte finns någon risk för att det fort-
sätter innebär detta inte att aktieägaren anses 
ha något behov att få sina aktier inlösta för 
undvikande av senare missbruk. I ett sådant 
fall anses andra rättsmedel, t.ex. skadestånd, 
vara tillräckliga från aktieägarens synpunkt. 
Om missbruket av inflytande däremot är kon-
tinuerligt till sin natur kan det från den 
kränkte aktieägarens synpunkt ofta vara svårt 
eller omöjligt att tillgripa andra påföljder — 
t.ex. ersättning av den skada som åsamkats 
bolaget.  

Det normala sättet för en aktieägare att rea-
lisera sin investering i bolaget är att mot ve-
derlag överlåta sina aktier till en annan per-
son. Ett fortsatt missbruk av inflytandet i bo-
laget betyder emellertid i regel att en minori-
tetsaktieägare inte har några möjligheter att 
utöva sina rättigheter på ett sådant sätt att han 
eller hon lyckas sälja sina aktier till ett rim-
ligt pris. Om å andra sidan bolaget själv — 
med iakttagande av bestämmelserna om för-
värv av egna aktier — eller någon annan för-
binder sig att frivilligt köpa en minoritetsak-
tieägares aktier till ett pris som motsvarar lö-
senbeloppet enligt 2 mom., uppfylls inte för-
utsättningarna för den inlösenskyldighet som 
avses i paragrafen, eftersom aktieägaren då 
inte har något sådant behov av rättsskydd 
som avses i punkten.  

I en dom genom vilken en aktieägare 
åläggs att lösa in aktier skall för inlösen ut-
sättas en tidsfrist vars längd bestäms utgåen-
de från omständigheterna i det enskilda fal-
let. Detta motsvarar i sak vad som i den gäl-
lande lagens 13 kap. 3 § 2 mom. föreskrivs 
om bolagets inlösenskyldighet. Eftersom 
bl.a. den risk som sammanhänger med den 
inlösenskyldige aktieägarens solvens samt 
hotet om fortsatt missbruk måste beaktas, 
kan det i ett enskilt fall vara skäl att sätta ut 
en mycket kort tidsfrist.  

Enligt paragrafens 2 mom. är aktiens gäng-
se pris utgångspunkten för bestämmande av 
lösenbeloppet. När lösenbeloppet bestäms är 
det emellertid i detta fall skäl att eliminera 
den sänkande effekt som missbruket har på 
aktiens värde. Ett hot om fortsatt missbruk av 
inflytande kan sänka värdet kännbart. Vid 
bestämmandet av det gängse priset är det 
skäl att beakta också möjligheterna att tillföra 
bolaget medel t.ex. i form av skadestånd eller 
återbetalning av olagligt utbetalda medel.  

Enligt paragrafens 3 mom. skall bolaget i 
samband med behandlingen av talan om inlö-
sen i allmänhet beredas tillfälle att bli hört. 
Behovet att höra bolaget baseras på att avgö-
randet i målet enligt kapitlets 2 § kan ha be-
tydelse för ett eventuellt likvidationsbeslut. 
Bolaget kan sålunda t.ex. ha behov av inter-
vention i enlighet med rättegångsbalkens 
18 kap. 8—10 §. Närmast i det fall att talan 
är klart ogrundad kan det emellertid vara up-
penbart onödigt att höra bolaget.  

Liksom enligt den gällande lagens 13 kap. 
3 § innehåller förslaget inga särskilda be-
stämmelser om att en talan om inlösen eller 
försättande i likvidation enligt det föreslagna 
kapitlets 2 § skall väckas inom en viss tid. 
Om det har förflutit en längre tid från ett för-
farande som innebär missbruk av inflytande 
är det emellertid i allmänhet inte möjligt att 
med sådan sannolikhet påvisa att förfarandet 
fortgår, att det finns förutsättningar att beslu-
ta om inlösen eller likvidation.  

2 §. Förordnande om likvidation eller av-
registrering. I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om en aktieägares rätt att få bo-
laget upplöst på grund av att en annan aktie-
ägare har missbrukat sitt inflytande. Försla-
get skiljer sig från den gällande lagens 
13 kap. 3 § bl.a. i det avseendet att förutsätt-
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ningarna för tillämpning av bestämmelsen 
anges exaktare än enligt den gällande lagen 
och så att en upplösning av bolaget är ett 
klart sekundärt alternativ jämfört med inlö-
sen.  

Enligt paragrafens 1 mom. 1 punkten är en 
förutsättning för likvidation för det första att 
de i 1 § 1 mom. angivna förutsättningarna för 
inlösen av kärandens aktier är för handen. 
Bolaget kan sålunda avvärja ett yrkande på 
likvidation bl.a. genom att för kärandens ak-
tier anvisa en köpare som förbinder sig att 
betala det pris som avses i 1 § 2 mom. Köpa-
ren kan vara t.ex. bolaget själv såvida detta är 
möjligt enligt bestämmelserna om förvärv av 
egna aktier. Aktieägarens rättsskydd förutsät-
ter då inte inlösen på det sätt som avses i 1 § 
1 mom. 2 punkten och det blir sålunda inte 
heller aktuellt att försätta bolaget i likvida-
tion.  

En förutsättning är vidare att den som 
missbrukat sitt inflytande sannolikt inte kom-
mer att uppfylla sin inlösenskyldighet. Detta 
betyder att det kan krävas att bolaget skall 
försättas i likvidation t.ex. när en aktieägare 
är inlösenskyldig, men skyldigheten inte har 
uppfyllts inom den tid som anges i 1 § 
1 mom. Den lösningsberättigade kan emeller-
tid också direkt kräva att bolaget försätts i 
likvidation genom att påvisa att aktieägaren 
sannolikt inte kommer att uppfyll en eventu-
ellt påförd inlösenskyldighet. Frågan om när 
detta kan anses vara fallet skall i det enskilda 
fallet avgöras utgående från den bevisning 
som lagts fram. I ett sådant fall kan man nöja 
sig med att föra talan om likvidation mot bo-
laget, även om ingenting hindrar att också en 
inlösendom utverkas mot aktieägaren.  

Enligt momentets 2 punkt är en förutsätt-
ning dessutom att det finns synnerligen vä-
gande skäl att försätta bolaget i likvidation 
med beaktande av aktieägarnas rättsskydds-
behov och intressen. En upplösning av bola-
get är en långtgående påföljd som jämfört 
med fortsättande av bolagets verksamhet ofta 
kan leda till ekonomiska förluster från aktie-
ägarnas synpunkt. Av denna anledning är 
tröskeln för att försätta bolaget i likvidation 
högre än tröskeln för att en aktieägare åläggs 
att lösa in en annan aktieägares aktier. Såsom 
bestämmelsen ordalydelse anger måste ären-
det betraktas ur ett vidare perspektiv än en-

bart ur den aktieägares perspektiv som fram-
ställer lösningsanspråk. I bolaget kan utöver 
käranden bl.a. finnas andra aktieägare som 
inte har medverkat till missbruket av infly-
tande och vilkas intressen också måste beak-
tas vid bedömningen av ärendet.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan vid behand-
lingen av talan utöver käranden och bolaget 
också andra aktieägare beredas tillfälle att bli 
hörda om detta anses nödvändigt. Enligt 
13 kap. 5 § 2 mom. i den gällande lagen kan 
domstolen enligt prövning höra aktieägarna 
och borgenärerna när den behandlar talan om 
likvidation. Eftersom bolagets likvidation, 
som aktieägarna också i övrigt kan besluta 
om utan borgenärernas medverkan, inte kan 
anses kränka borgenärernas rättigheter före-
slås emellertid ingen bestämmelse om att 
borgenärerna skall höras. Vid behov kan del-
givningar tillställas aktieägarna genom kun-
görelse enligt vad som föreskrivs i rätte-
gångsbalkens 11 kap. 9 och 10 §.  

Enligt hänvisningsbestämmelsen i paragra-
fens 3 mom. sker den egentliga upplösningen 
av bolaget också i detta fall i enlighet med 
vad som i 20 kap. föreskrivs om likvidations-
förfarandet. En eller flera likvidatorer skall 
emellertid förordnas av den domstol som av-
gör ärendet. Enligt 20 kap.10 § skall likvida-
tionen och likvidatorerna registreras i han-
delsregistret. Enligt 24 kap. 6 § skall domsto-
len göra anmälan om sitt avgörande och dess 
laga kraft.  

I paragrafens 4 mom. ingår motsvarande 
bestämmelse som i 20 kap. 2 § enligt vilken 
bolaget i stället för att försättas i likvidation 
kan avregistreras, om bolagets tillgångar inte 
förslår till betalning av likvidationskostna-
derna och om ingen tar på sig ansvaret för 
dem. I detta fall leder sålunda aktieägarens 
missbruk av sitt inflytande inte till att bolaget 
upplöses i ordets egentliga betydelse. Rätts-
verkningarna av en avregistrering motsvarar 
enligt bestämmelserna i 20 kap. emellertid i 
stor utsträckning rättsverkningarna av en 
upplösning. Domstolen skall på tjänstens 
vägnar underrätta registermyndigheten också 
om sitt förordnande om avregistrering.  

 
24 kap. Avgörande av tvister 

Detta kapitel innehåller procedurbestäm-
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melser om avgörande av tvister. Motsvarande 
bestämmelser i den gällande lagen finns hu-
vudsakligen i 16 kap. 1—5 §.  

Kapitlets centrala förslag innebär att tvis-
temål som gäller tillämpning av aktiebolags-
lagen skall koncentreras till vissa tingsrätter. 
Av de skäl som anförs ovan i den allmänna 
motiveringen föreslås att dessa ärenden skall 
koncentreras till åtta tingsrätter.  

Vidare föreslås att dels sådana käromål 
som är av avgörande betydelse för borge-
närsskyddsförfarandet och dels också käro-
mål som gäller ogiltigförklaring av bolagets 
beslut skall behandlas skyndsamt. Kapitlet 
innehåller också vissa mindre betydelsefulla 
ändringsförslag.  

 
Domstolsförfarandet  

1 §. Behöriga domstolar. Tvistemål som 
gäller tillämpning av aktiebolagslagen skall 
enligt förslaget uteslutande behandlas i de 
tingsrätter som nämnts i paragrafen. Be-
stämmelsen innebär en avsevärd förändring 
jämfört med den gällande lagen, enligt vilken 
aktiebolagsrättsliga ärenden behandlas vid 
samtliga tingsrätter enligt de allmänna fo-
rumbestämmelserna i rättegångsbalken och i 
16 kap. 1 § i lagen om aktiebolag.  

Tingsrätterna har valts dels med beaktande 
av var företagen finns och andra geografiska 
synpunkter och dels med beaktande av dom-
stolarnas storlek. De tingsrätter som nämns i 
förslaget är i regel så stora att målen inom 
dem kan fördelas på ett sätt som innebär att 
vissa domare kan specialisera sig på t.ex. ak-
tiebolagsärenden. På detta sätt kan specialise-
ringsfördelarna av koncentrationen tillvaratas 
på bästa sätt.  

Bestämmelsen om forumval är dispositiv i 
den mån att parterna kan avtala om att deras 
tvistemål skall behandlas också vid någon 
annan tingsrätt som nämns i paragrafen än 
den som bolagets hemort skulle förutsätta. I 
bolagsordningen kan tas in bestämmelser om 
saken. Detta betyder samtidigt att om en ta-
lan har väckts vid någon av de tingsrätter 
som nämns i paragrafen skall svaranden en-
ligt rättegångsbalkens 16 kap. 1 § göra in-
vändning om att talan har väckts i fel forum 
senast då svaranden första gången för talan i 
målet. I annat fall tas foruminvändningen 

inte upp till prövning. Om talan däremot har 
väckts i en tingsrätt som inte nämns i para-
grafen, skall domstolen beakta forumfelet på 
tjänstens vägnar.  

Med tvistemål som gäller tillämpning av 
aktiebolagslagen avses käromål som i rätts-
ligt hänseende är baserade på aktiebolagsla-
gens bestämmelser. Det är sålunda av en av-
görande betydelse att käranden förutsätter att 
ärendet skall behandlas enligt aktiebolagsla-
gen. Detta gäller också situationer där det till 
följd av en i aktiebolagslagen ingående hän-
visning till grunden för talan är nödvändigt 
att tillämpa någon annan lag. Som exempel 
kan nämnas en skadeståndstalan som skall 
drivas enligt aktiebolagslagen och vars 
egentliga grund är att ett bokslut inte så som 
förutsätts i lagförslagets 8 kap. 3 § har upp-
rättats i enlighet med bokföringslagen. Där-
emot gäller paragrafen inte tillämpning av 
andra lagar, även om dessa skulle hänvisa till 
aktiebolagslagen, t.ex. ärenden som gäller la-
gen om bostadsaktiebolag (809/1991). 

Momentet reglerar inte, lika litet som fo-
rumbestämmelser över huvud taget, frågan 
om en finsk domstols internationella eller s.k. 
generella behörighet. Även om t.ex. en ska-
deståndstalan mot en styrelsemedlem enligt 
momentet skall behandlas i den tingsrätt 
inom vars domkrets bolaget har sin hemort 
kan det följa av internationella överenskom-
melser som är bindande för Finland att en 
styrelsemedlem som inte har sin hemort i 
Finland inte kan åläggas att gå i svaromål i 
detta land.  

Den domstol som avses i momentet skall 
naturligtvis då talan i huvudsaken gäller till-
lämpning av aktiebolagslagen också behand-
la frågan om eventuella säkringsåtgärder, 
trots att rättegångsbalkens 7 kap. 4 § formellt 
hänvisar endast till forumbestämmelserna i 
rättegångsbalkens 10 kap.  

Ett brottsrelaterat privaträttsligt yrkande 
kan utan hinder av paragrafen behandlas i 
samband med ett åtalsärende så som före-
skrivs i 3 kap. i lagen om rättegång i brottmål 
(689/1997). Ärendet skall då naturligtvis av-
göras av den domstol som enligt lagens 
4 kap. är behörig i brottmålet. Det har inte 
ansetts nödvändigt att ta in en uttrycklig be-
stämmelse om saken i förslaget. Om ett 
brottsrelaterat anspråk som gäller tillämpning 
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av aktiebolagslagen däremot drivs som ett 
självständigt tvistemål skall forumbestäm-
melsen i den föreslagna paragrafen tillämpas.  

2 §. Ärenden som skall behandlas skynd-
samt. Enligt denna paragraf skall vissa ären-
den som avses i aktiebolagslagen behandlas 
skyndsamt.  

Enligt paragrafens 1 mom. är det för det 
första fråga om ärenden som gäller betalning 
eller säkerhet om en dom i ärendet enligt lag-
förslagets 14 kap. 5 §, 16 kap. 15 §, 17 kap. 
15 § eller 19 kap. 8 § är en förutsättning för 
registrering. Det är fråga om bolagets och 
dess borgenärers mellanhavanden vilkas av-
görande har betydelse för det borgenärs-
skyddsförfarande som skall tillämpas vid 
minskning av aktiekapitalet, fusion, delning 
och ändring av företagsformen. Bestämmel-
ser stämmer delvis överens med den gällande 
lagen, enligt vars 6 kap. 7 § 1 mom. domsto-
len utan dröjsmål skall behandla ärenden som 
gäller betalning och ställande av säkerhet i 
samband med borgenärsskyddsförfarande. 

I sådana ärenden som avses i momentet är 
det inte nödvändigtvis eller ens i typfallet 
fråga om sådana i 1 § avsedda ärenden som 
gäller tillämpning av aktiebolagslagen, utan 
det kan vara fråga om vilka som helt ärenden 
som gäller skuldförhållanden. I praktiken får 
domstolen vetskap om grunden för att ett 
ärende är brådskande genom en parts medde-
lande. Om en åtgärd, t.ex. en minskning av 
aktiekapitalet har registrerats på grund av en 
lägre domstols dom, är ärendet med stöd av 
detta moment inte längre brådskande i föl-
jande instans.  

Enligt 2 mom. skall också sådana i 21 kap. 
nämnda ärenden som gäller klander av beslut 
med avvikelse från den gällande lagen be-
handlas skyndsamt. Ovisshet om huruvida 
bolagsstämmans eller styrelsens beslut är 
ogiltigt på grund av 21 kap. 1, 2 eller 3 § 
samt om beslutets verkställbarhet kan på 
många sätt försvåra bolagets verksamhet. Det 
är därför motiverat att behandla sådana ären-
den enligt en så snabb tidtabell som möjligt.  

 
Skiljeförfarande 

3 §. Skiljeförfarande enligt bolagsordning-
en. Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
kan i bolagsordningen liksom för närvarande 

föreskrivas om behandling av tvister i skilje-
förfarande som är bindande för bolaget, för 
aktieägarna, för bolagets organ och dessas 
medlemmar samt för revisorerna. En i bo-
lagsordningen intagen skiljeklausul är emel-
lertid inte bindande för t.ex. bolagets borge-
närer och andra utomstående parter. Momen-
tet motsvarar gällande 16 kap. 4 § och hän-
visningsbestämmelsen i 8 kap. 11 a § 3 mom. 
utom i det avseendet att det inte har ansetts 
nödvändigt att i den föreslagna bestämmel-
sen förutsätta att den ena parten i en tvist all-
tid skall vara bolaget. Skiljeklausulen kan så-
lunda utsträckas till att gälla t.ex. mellanha-
vanden mellan aktieägare och styrelsemed-
lemmar, såsom mål där en aktieägare kräver 
skadestånd av en styrelsemedlem eller av en 
annan aktieägare. Enligt momentet är vidare 
en bestämmelse om att en tvist som beror på 
en lösningsklausul skall behandlas i en skil-
jedomstol bindande för parterna i tvisten, 
vilket stämmer överens med 3 kap. 3 § 
3 mom. i den gällande lagen.  

I paragrafens 2 mom. föreslås dessutom en 
uttrycklig bestämmelse om att i bolagsord-
ningen inte kan tas in en skiljeklausul med 
retroaktiv verkan. Klausulen kan sålunda gäl-
la endast då grunden för talan har uppkommit 
efter registreringen av bestämmelsen. Mot-
svarande bestämmelse finns inte i den gäl-
lande lagen. Bestämmelsen innebär emeller-
tid inte att skiljeklausulen inte i samband 
med bolagsbildningen är bindande åtminsto-
ne för parterna i avtalet om bolagsbildningen 
redan innan bolaget har registrerats, eftersom 
bolagsordningen utgör en del av avtalet och 
en i detta intagen skiljeklausul sålunda kan 
betraktas som ett skiljeavtal mellan parterna.  

4 §. Lagstadgat skiljeförfarande. I denna 
paragraf föreslås för tydlighetens skull en 
hänvisning till bestämmelserna om lagstadgat 
skiljeförfarande vid vissa inlösentvister.  

 
Andra bestämmelser 

5 §. Delgivningar med bolaget. I denna pa-
ragraf föreskrivs om s.k. passivt företrädan-
de, dvs. om bolagets företrädares behörighet 
att ta emot delgivningar som är riktade till 
bolaget.  

Paragrafens 1 mom. stämmer överens med 
den första meningen i gällande 16 kap. 2 § 
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1 mom. med de terminologiska ändringar 
som behandlas i motiveringen till lagförsla-
gets 6 kap. Enligt rättspraxis kan delgivning 
också ske till en ersättare i styrelse 
(HD 1993:81). 

Paragrafens 2 mom. stämmer huvudsakli-
gen överens med den andra meningen i gäl-
lande 16 kap. 2 § 1 mom. Bestämmelsens or-
dalydelse har emellertid ändrats en aning så 
att den bättre täcker också situationer där det 
i handelsregistret visserligen finns en anteck-
ning om en företrädare men det i själva ver-
ket inte är fråga om bolagets företrädare, t.ex. 
av den anledningen att personen i fråga har 
avgått eller entledigats från uppgiften eller av 
den anledningen att anteckningen från första 
början har varit felaktig. I syfte att förbättra 
överskådligheten har dessutom den gällande 
lagens hänvisning till rättegångsbalkens 
11 kap. 7 § delvis omformulerats.  

6 §. Underrättelse om avgöranden. Denna 
paragraf innehåller en allmän bestämmelse 
om domstolens och skiljedomstolens skyl-
dighet att göra anmälan till handelsregistret 
om sina avgöranden. Motsvarande bestäm-
melser i den gällande lagen är splittrade och 
bristfälliga.  

Som typexempel på sådana avgöranden 
som avses i paragrafen kan nämnas en dom 
eller ett beslut om en säkringsåtgärd i sam-
band med en sådan klandertalan som avses i 
21 kap. och gäller ett beslut som skall an-
tecknas i handelsregistret, t.ex. beslut om 
emission eller val av medlemmar till ett or-
gan eller ett beslut om ändring av bolagsord-
ningen. Också t.ex. förordnande av en god 
man enligt 18 kap. 5 § och försättande av ett 
bolag i likvidation enligt 23 kap. 2 § är såda-
na avgöranden som avses i paragrafen.  

Enligt paragrafen skall domstolen göra re-
gisteranmälan också om att dess avgöranden 
har vunnit laga kraft. Eftersom registeranmä-
lan om avgöranden skall göras utan dröjsmål 
är det i praktiken ofta skäl att först förena 
anmälan med ett omnämnande om att avgö-
randet inte har vunnit laga kraft och därefter 
göra en separat anmälan om att avgörandet 
eventuellt har vunnit laga kraft.  

 
25 kap. Straffbestämmelser 

Kapitlets bestämmelser om straffpåföljder 

för överträdelse av aktiebolagslagen är base-
rade på 16 kap. 8 och 9 § i den gällande la-
gen. Förslaget utgår från den redan under den 
tidigare beredningen av lagen om aktiebolag 
omfattade ståndpunkten att straffbestämmel-
ser inte utan vägande skäl skall tillämpas 
inom aktiebolagsrätten. Det blir sålunda ak-
tuellt att tillämpa straffbestämmelserna när-
mast i sådana fall då civilrättsliga påföljder, 
framförallt skadestånd, inte kan anses vara 
tillräckligt effektiva. Detta kan bero t.ex. på 
att det är fråga om en sådan typisk situation 
där det är svårt att leda i bevis hur skadan 
uppkommit och hur stor den är. Också den 
omständigheten att ett lagstridigt förfarande 
är exceptionellt allvarligt kan vara en grund 
för kriminalisering. Detta är fallet framförallt 
vid olaglig utbetalning av medel.  

Vid beredningen av förslaget har inte 
framkommit något särskilt behov av nya ak-
tiebolagsrättsliga kriminaliseringar. Däremot 
föreslås att vissa gärningar som för närvaran-
de är straffbara som aktiebolagsförseelser 
skall avkriminaliseras. För det första slopas 
straffbestämmelsen i gällande 16 kap. 9 § 
1 mom. 1 punkten som gäller lagstridigt ut-
givande av aktiebrev och andra värdepapper 
som avses i lagen om aktiebolag samt lag-
stridigt förfarande i samband med att aktier 
och värdepapper utges. Om ett värdepapper 
avsiktligt ges ett felaktigt eller bristfälligt in-
nehåll och om syftet t.ex. är att vilseleda en 
person, kan i allmänhet tillämpas strafflagens 
bestämmelser om bedrägeribrott. I annat fall 
kan sådana försummelser inte anses vara så 
allvarliga att de behöver förenas med någon 
straffpåföljd. I förslaget tas inte heller in 
straffbestämmelser som motsvarar 16 kap. 
9 § 1 mom. 4—6 punkten i den gällande la-
gen. Dessa lagrum gäller sådana i bolagets 
brev och blanketter intagna uppgifter om vil-
ka föreslås bestämmelser i företags- och or-
ganisationsdatalagen, registrering av avtal 
och förbindelser mellan bolaget och dess 
ende aktieägare samt anmälan om aktieinne-
hav för införande i aktieboken och aktieägar-
förteckningen i ett enmansbolag. Dessa skyl-
digheter är baserade på EU:s bolagsrättsliga 
direktiv. Det är inte heller i dessa fall fråga 
om att skydda så viktiga rättsliga intressen att 
en straffpåföljd är nödvändig. Eftersom den 
som överträder bestämmelserna i varje fall 
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blir skyldig att till fullo ersätta den orsakade 
skadan, förutsätter inte heller ett effektivt ge-
nomförande av direktiven några straffpåfölj-
der.  

På grund av andra ändringar föreslås vissa 
av den gällande lagens straffbestämmelser 
inte bli intagna i aktiebolagslagen. Eftersom 
föreslaget t.ex. inte innehåller några materiel-
la bestämmelser om s.k. närståendelån och -
säkerheter, är det inte nödvändigt att i försla-
get ta in heller bestämmelser om dessa saker. 
Från straffrättslig synpunkt är det problema-
tiskt att kriminalisera ett förbud mot finansie-
ring av förvärv av egna aktier, eftersom det 
materiella innehållet i detta på kapitaldirekti-
vet baserade förbud är tolkbart. Om förvärv 
av egna aktier finansieras på så sätt att det i 
själva verket är fråga om utbetalning av bo-
lagets medel, kan det bli aktuell att tillämpa 
straffbestämmelsen om olaglig utbetalning. 
Av dessa skäl föreslås ingen bestämmelse 
som motsvarar 16 kap. 8 § 6 punkten i den 
gällande lagen. I värdepappersmarknadslagen 
föreslås bestämmelser om skyldigheterna vid 
marknadsföring i samband med att ett privat 
aktiebolags värdepapper erbjuds till allmän-
heten. Av denna anledning har i förslaget inte 
tagits in någon straffbestämmelse som mot-
svarar gällande 16 kap. 9 § 1 mom. 7 punk-
ten.  

1 §. Aktiebolagsbrott. Denna paragraf 
stämmer överens med gällande 16 kap. 8 § i 
fråga om brottsbenämningen, straffskalan 
och de allmänna förutsättningarna för straff-
barhet. De gärningar som avses i paragrafen 
är sålunda straffbara endast som uppsåtliga. 
Enligt denna paragraf är en gärning inte hel-
ler straffbar om den är ringa eller om stränga-
re straff för den föreskrivs på något annat 
ställe i lag.  

Paragrafens 1 punkt, vari föreskrivs om of-
fentlig handel med ett privat aktiebolags vär-
depapper, stämmer överens med 16 kap. 8 § 
7 punkten i den gällande lagen. Till sin 
stränghet stämmer bestämmelsen överens 
med värdepappersmarknadslagens 8 kap. 2 § 
som över huvud taget gäller olovligt ordnan-
de av offentlig handel med värdepapper.  

Paragrafens 2 punkt om överträdelse av be-
stämmelserna om vissa yttranden stämmer 
närmast överens med 16 kap. 8 § 3 punkten i 
den gällande lagen. Bestämmelsen gäller så-

dana yttranden av en godkänd revisor som 
enligt lagförslagets 2 kap. 14 § 2 mom. och 
19 kap. 2 § skall överlämnas till bolags-
stämman samt enligt 16 kap. 4 § och 17 kap. 
4 § till bolag som deltar i fusion och delning. 
På dessa kan inte, till åtskillnad från sådan 
försäkran samt sådana intyg och yttranden 
som enligt lagen skall upprättas direkt för 
anmälningar till handelsregistret, tillämpas 
strafflagens 16 kap. 7 § om registeranteck-
ningsbrott eller samma kapitels 8 § om ingi-
vande av osant intyg till myndighet. Sådana 
yttranden kan med fog jämställas med en re-
visionsberättelse. Brott mot bestämmelserna 
om revisionsberättelse är enligt revisionsla-
gen straffbara som revisionsbrott. Yttranden 
skall upprättas i enlighet med aktiebolagsla-
gen och dessutom skall de enligt revisionsla-
gens 1 och 16 § upprättas med iakttagande av 
god revisionssed.  

Paragrafens 3 punkt om anlitande av en 
mellanhand för kringgående av bestämmel-
serna om begränsning av rösträtt stämmer 
överens med 16 kap. 8 § 2 punkten i den gäl-
lande lagen. 

Paragrafens 4 punkt om olaglig utbetalning 
av medel stämmer huvudsakligen överens 
med gällande 16 kap. 8 § 5 punkten. Det fö-
reslås emellertid att det rådande rättsläget 
förtydligas så att en förutsättning för straff-
barhet är att utbetalningen sker så att den 
kränker antingen aktieägar- eller borgenärs-
skyddet. Utbetalning av fritt eget kapital med 
samtliga aktieägares samtycke kan i allmän-
het inte vara en straffbar gärning om bolaget 
är solvent och utbetalningen inte leder till att 
bolaget blir insolvent. Som ett undantag kan 
visserligen nämnas den situationen att bo-
lagsordningen på det sätt som avses i lagför-
slagets 13 kap. 5 § och 14 kap. 7 § begränsar 
rätten att betala ut fritt eget kapital till för-
mån för borgenärerna.  

Denna punkt gäller med beaktande av lag-
förslagets 12 kap. 1 § 2 mom. också lagstri-
dig återbetalning av ett kapitallån samt lag-
stridig betalning av ränta och ställande av sä-
kerhet på kapitallån. Om detta föreskrivs i 
den gällande lagens 16 kap. 8 § 4 punkten.  

2 §. Aktiebolagsförseelse. Denna paragraf 
motsvarar gällande 16 kap. 9 § i fråga om 
brottsbenämningen, straffskalan och de all-
männa förutsättningarna för straffbarhet. De 
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gärningar som avses i denna paragraf är så-
lunda, med undantag för vad som föreskrivs i 
2 mom., straffbara endast som uppsåtliga och 
en gärning är inte straffbar med stöd av para-
grafen om den är ringa eller om strängare 
straff för den föreskrivs på något annat ställe 
i lag.  

Paragrafens 1 mom. 1 punkten som gäller 
underlåtelse att föra en aktiebok eller aktie-
ägarförteckning eller hålla den tillgänglig, 
stämmer i stort sett överens med 16 kap. 9 § 
1 mom. 3 punkten i den gällande lagen. Den 
grundläggande bestämmelsen om förande av 
aktiebok och aktieägarförteckning finns i lag-
förslagets 3 kap. 15 §. I samma kapitels 17 § 
föreskrivs om skyldigheten att hålla aktiebo-
ken och aktieägarförteckning tillgängliga.  

Straffbestämmelsen i denna punkt gäller 
enligt förslaget inte skyldigheten att ge ut 
kopior. Detta motsvarar det nuvarande rätts-
läget. Straffbestämmelsen gäller enligt för-
slaget å andra sidan inte — till åtskillnad från 
gällande 16 kap. 9 § 1 mom. 3 punkten — 
skyldigheten att enligt 5 kap. 23 § 2 mom. 
hålla aktieägarförteckningen tillgänglig på 
bolagsstämman. I detta avseende anses övri-
ga rättsmedel räcka, t.ex. klander av bolags-
stämmans beslut och skadestånd. Punkten 
gäller inte förteckningar som förs i värdean-
delssystemet. 

Momentets 2 punkt, som gäller överträdel-
se av bestämmelsen om att hålla bolags-
stämmans protokoll tillgängliga, stämmer i 
sak överens med gällande 16 kap. 9 § 
1 mom. 2 punkten. I lagförslagets 5 kap. 23 § 
4 mom. föreskrivs om att hålla bolagsstäm-
mans protokoll tillgängligt. Straffbestämmel-
sen gäller emellertid inte skyldigheten att 
sända kopior, som också den framgår av det 
sist nämnda momentet. Detta motsvarar det 
rådande rättsläget.  

Momentets 3 punkt, som gäller försummel-
se av skyldigheten att i enlighet med lagför-
slagets 18 kap. 2 § 1 mom. underrätta bolaget 
om inlösenrätt, stämmer överens med 16 kap. 
9 § 1 mom. 8 punkten i den gällande lagen. 

Momentets 4 punkt, som gäller överträdel-
se av bestämmelserna om upprättande av 
bokslut samt slutredovisning, stämmer hu-
vudsakligen överens med 16 kap. 9 § 1 mom. 
9 punkten i den gällande lagen. Den före-
slagna ordalydelsen avser liksom den gällan-

de dels upprättande av bokslut och slutredo-
visningar och överlämnande av dessa, dels 
också deras lagenlighet i innehållsligt avse-
ende. De gärningar som avses i punkten kan 
uppfylla också rekvisitet för bokföringsbrott, 
vilket innebär att de är straffbara enligt 
strafflagens 30 kap. 9, 9 a eller 10 §. Punkten 
gäller inte delårsrapporter eller mellan-
bokslut, eftersom det inte finns några be-
stämmelser om sådana i förslaget.  

Paragrafens 2 mom. enligt vilken en gär-
ning som avses i 1 mom. 4 punkten är straff-
bar också om den begås av grov oaktsamhet, 
stämmer överens med 16 kap. 9 § 2 mom. i 
den gällande lagen.  

 
 

DEL VII. Särskilda bestämmelser 

26 kap. Ikraftträdande 

1 §. Ikraftträdandebestämmelse. Enligt 
denna paragraf skall en särskild lag stiftas 
om lagens ikraftträdande. 

 
 

1.2. Lagen om införande av aktiebolags-
lagen 

I den föreslagna lagen om införande av ak-
tiebolagslagen föreskrivs om den nya lagens 
ikraftträdande, om upphävande av den gamla 
lagen samt om övergångsarrangemang för 
aktiebolag som har bildats före den nya la-
gens ikraftträdande. Syftet med övergångsbe-
stämmelserna är att undvika att den nya la-
gens ikraftträdande åsamkar aktiebolagen 
och deras intressegrupper onödiga kostnader 
och andra svårigheter. Avsikten är bl.a. att 
undvika att bolagen blir tvungna att ändra sin 
bolagsordning på grund av att den nya lagen 
träder i kraft. Om det blir nödvändigt att änd-
ra bolagsordningen kan detta i allmänhet gö-
ras i samband med någon annan ändring av 
bolagsordningen. Avsikten är också att om 
ett bolag under den gamla lagens giltighetstid 
har fattat beslut om en viss åtgärd, t.ex. en 
aktieemission, skall denna kunna slutföras i 
enlighet med den gamla lagen trots att den 
nya lagen träder i kraft medan förfarandet 
pågår. 

1 §. Aktiebolagslagens ikraftträdande. Av-
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sikten är att den nya lagen skall träda i kraft 
den 1 september 2006. Samtidigt upphävs 
den gamla lagen om aktiebolag samt lagen 
om införande av denna (735/1978). 

Efter att den nya lagen trätt i kraft skall den 
i allmänhet tillämpas också på gamla ak-
tiebolag. Längre fram i införandelagen före-
skrivs om vissa undantag i detta avseende. 

I paragrafen föreslås också en allmän be-
stämmelse enligt vilken i lagstiftningen åter-
stående hänvisningar till den gamla lagen i 
fortsättningen skall gälla motsvarande be-
stämmelser i den nya lagen, med nedan 
nämnda undantag. 

Justitieministeriet har tillsatt en arbets-
grupp för en omfattande utredning av beho-
ven att förnya lagen om bostadsaktiebolag. 
Arbetsgruppens mandattid går ut den 30 no-
vember 2005. Arbetsgruppen har bl.a. i upp-
drag att bedöma i vilken mån det finns behov 
att minska antalet hänvisningar till aktie-
bolagslagen samt att tillämpa reglerings- och 
skrivsättet i den nya aktiebolagslag som är 
under beredning. Till följd av att utrednings-
arbetet inte ännu är klart föreslås att i lagen 
om bostadsaktiebolag tills vidare hänvisas till 
den gamla lagen om aktiebolag. Också soci-
al- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en 
arbetsgrupp för utredning av möjligheterna 
att revidera lagstiftningen om försäkringsbo-
lag. Arbetsguppens mandattid går ut den 
31 december 2005 och dess syfte är att för-
nya lagstiftningen om försäkringsbolag bl.a. 
så att i den beaktas totalrevideringen av lagen 
om aktiebolag. Därför föreslås att också på 
försäkringsbolag tills vidare tillämpas be-
stämmelserna i den gamla lagen om aktiebo-
lag, i den mån som det hänvisas till den i la-
gen om försäkringsbolag (1062/1979). Detta 
gäller också andra sammanslutningar och 
stiftelser som bedriver försäkringsverksam-
het, eftersom det är ändamålsenligt att justera 
lagstiftningen om dem i samband med lagen 
om försäkringsbolag. 

2 §. Minimiaktiekapital. Enligt förslaget till 
aktiebolagslag skall ett privat aktiebolags ak-
tiekapital uppgå till minst 8 000 euro, vilket 
motsvarar de höjning av minimiaktiekapitalet 
genom lagen 145/1997, som trädde i kraft 
den 1 september 1997. Enligt den sist nämn-
da lagens ursprungliga övergångsbestämmel-
ser skulle tidigare bildade aktiebolag öka sitt 

aktiekapital inom sju år från det att lagen trätt 
i kraft. Övergångsbestämmelsen ändrades 
genom lagen 492/2004 så att detta krav till-
lämpas på gamla bolag vid en tidpunkt som 
närmare bestäms genom lag. Syftet med änd-
ringen var att frågan skulle omprövas i sam-
band med en totalrevidering av lagen om ak-
tiebolag. 

I paragrafen föreslås en bestämmelse enligt 
vilken kravet att aktiekapitalet skall uppgå 
till minst 8 000 euro när det gäller bolag som 
bildats före den 1 september 1997 skall till-
lämpas tre år från det att den nya aktiebolags-
lagen trätt i kraft. Bolagen i fråga får sålunda 
förlängd tid att öka sitt aktiekapital. Uppsko-
vet motiveras i regeringens proposition 
RP 35/2004 rd. Ett bolag som inte inom den 
utsatta tiden ökar sitt aktiekapital eller ändrar 
sin företagsform på det sätt som avses i 
19 kap. 4 § i förslaget till aktiebolagslag, för-
sätts i likvidation eller avregistreras. 

3 §. Bolagsbildning. Om ett aktiebolags 
stiftelseurkund har undertecknats innan den 
nya lagen trätt i kraft skall på bolagsbild-
ningen och registreringen av bolaget tilläm-
pas den gamla lagen, med de undantag som 
följer av vissa bestämmelser som behandlas 
längre fram. I paragrafen avses samtliga be-
stämmelser i samband med bolagsbildningen, 
inklusive bestämmelserna om registrering av 
bolaget. Ett viktigt undantag utgör införan-
delagens 4 § 2 mom. enligt vilket en mot den 
nya lagen stridande bestämmelse i bolags-
ordningen inte kan registreras om register-
anmälan görs efter att den nya lagen trätt i 
kraft. Detta har emellertid i allmänhet ingen 
betydelse eftersom i bolagsordningen ingå-
ende bestämmelser som stämmer överens 
med den gamla lagen uppfyller den nya la-
gens krav, eller också är det uttryckligen till-
låtet att avvika från den nya lagens krav så-
som t.ex. i 18 § föreskrivs i fråga om inlö-
senvillkor som stämmer överens med den 
gamla lagen. 

Förslaget innebär en inskränkning av till-
lämpningsområdet för de av kapitaldirektivet 
följande formella kraven som gäller tillämp-
ning av bestämmelser som motsvarar apport-
bestämmelser på förvärv som gjorts efter bo-
lagsbildningen. Ändringen träder enligt för-
slaget i kraft omedelbart, även om bolags-
bildningen skulle ske enligt den gamla lagen 
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och trots att också förvärvet skett redan un-
der den gamla lagens giltighetstid. Detta på-
verkar inte t.ex. bolagsledningens ska-
deståndsskyldighet på den grunden att ett för-
värv varit oförmånligt från bolagets syn-
punkt. 

4 §. Bolagsordning. I den nya lagen ingår i 
allmänhet inga sådana nya tvingande be-
stämmelser i fråga om bolagsordningens in-
nehåll som innebär att bolagen blir tvungna 
att ändra sin bolagsordning när den nya lagen 
träder i kraft. Om bolagsordningen stämmer 
överens med den gamla lagen uppfyller den 
också den nya lagens krav. Som ett undantag 
kan nämnas att då det enligt den gamla lagen 
är möjligt att i bolagsordningen föreskriva 
om förvaltningsrådets rätt att välja verkstäl-
lande direktör, är detta inte tillåtet enligt den 
nya lagen. Bolagsordningen kan dessutom 
strida mot tvingande bestämmelser i den nya 
lagen t.ex. av den anledningen att den inte 
har uppdaterats så som tidigare revideringar 
av lagen om aktiebolag förutsatt.  

Av denna anledning föreslås i paragrafen 
bestämmelser som innebär att bolagsord-
ningens bestämmelser åsidosätts om de står i 
strid med tvingande bestämmelser i den nya 
lagen samt bestämmelser om ändring av bo-
lagsordningen i överensstämmelse med den 
nya lagen. Dessa bestämmelser motsvarar i 
sak 6—8 mom. i övergångsbestämmelserna 
till lagen om ändring av lagen om aktiebolag 
(145/1997), likväl så att övergångstiden när 
det gäller skyldigheten att ändra bolagsord-
ningen föreslås vara tre år. Detta stämmer 
överens med vissa andra övergångsbestäm-
melser. 

5 §. Tillämpning av tidigare lag på vissa 
bestämmelser i bolagsordningen. Paragrafens 
1 mom., enligt vilket aktiekapitalet och akti-
ernas nominella belopp kan vara angivna i 
finska mark om bolagets stiftelseurkund har 
undertecknats före införandet av euron, 
stämmer överens med 2 mom. i övergångs-
bestämmelsen till den lag om ändring av la-
gen om aktiebolag som gavs den 13 novem-
ber 1998 (824/1998). Dessutom föreslås en 
hänvisning till övergångsbestämmelsens 
7 mom. som innehåller detaljerade be-
stämmelser om omräkning av aktiekapitalet 
och de nominella beloppen till euro.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall i det fall att 

till bolagsordningen innan den nya lagen trätt 
i kraft har fogats bestämmelser om prefe-
rensaktier, till denna del också i fortsättning-
en tillämpas den gamla lagens bestämmelser 
om preferensaktier. T.ex. i fråga om beak-
tande av preferensaktier när det för uppkoms-
ten av ett stämmobeslut eller för utövande av 
en viss rättighet krävs samtycke av samtliga 
eller vissa aktieägare, tillämpas den gamla 
lagens 3 kap. 1 b § 4 mom. 

Enligt paragrafens 3 mom. skall på en om-
sättningsbegränsande klausul som har tagits 
in i bolagsordningen före den 1 mars 1979 
tillämpas den då gällande aktiebolagslagen, 
på samma sätt som enligt 3 och 7 § i lagen 
om införande av den nuvarande lagen om ak-
tiebolag. På en klausul som därefter tagits in 
i bolagsordningen skall däremot tillämpas 
den nya lagen. Om inte något annat före-
skrivs t.ex. i en inlösenklausul skall den nya 
lagens presumtionsbestämmelser om saken 
tillämpas. Om däremot en inlösenklausul 
strider mot den nya lagens tvingande be-
stämmelser på så sätt att i den föreskrivs 
längre tidsfrister än lagen tillåter, skall i en-
lighet med 4 § de i lagen angivna maximiti-
derna tillämpas. 

6 §. Rättigheter i anslutning till bokfö-
ringsmässigt motvärde. Bestämmelserna om 
bokföringsmässigt motvärde i 3 kap. 5 § 
1 mom. i förslaget till aktiebolagslag skiljer 
sig från den definition av begreppet bokfö-
ringsmässigt motvärde som ingår i 1 kap. 1 § 
4 mom. i den gällande lagen om aktiebolag. 
För den händelse att de rättigheter som en ak-
tie medför bestäms på basis av det bokfö-
ringsmässiga motvärde som avses i den gam-
la lagen, föreslås i paragrafen en bestämmel-
se om att som grund för rättigheten i fortsätt-
ningen skall anses det bokföringsmässiga 
motvärde som aktien hade innan den nya la-
gen trädde i kraft. Dessa rättigheter påverkas 
sålunda inte av att den nya lagen träder i 
kraft. Grunden för rättigheterna påverkas inte 
heller av att antalet aktier eller aktiekapitalet 
därefter undergår en förändring. Förslaget 
innebär att grunden för en sådan rättighet 
därefter kan ändras endast genom ändring av 
bolagsordningen i enlighet med de allmänna 
bestämmelserna om saken. Det sistnämnda 
förfarandet kan vara nödvändigt för att t.ex. 
delning av aktier skall kunna genomföras så 
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som likställighetsprincipen förutsätter. 
7 §. Aktiebrev och andra bevis på aktierät-

tigheter. Enligt denna paragraf bibehålls det 
rättsläge som avses i 6 § i lagen om införan-
de av den nuvarande lagen om aktiebolag, 
vilket innebär att aktiebrev och andra sådana 
bevis som är giltiga enligt tidigare lagar fort-
sättningsvis är giltiga, utan hinder av den nya 
lagen. På sådana ytterst sällsynta innehavar-
aktier som emitterats innan den nuvarande 
lagen om aktiebolag trätt i kraft, dvs. före 
den 1 januari 1980, skall också i fortsättning-
en tillämpas den lag om aktiebolag som gäll-
de före nämnda datum. Dessutom föreskrivs i 
paragrafen om skyldigheten att komplettera 
aktiebrev om dessa av en eller annan anled-
ning läggs fram för bolaget eller om bolaget 
efter att den nya lagen trätt i kraft på nytt sät-
ter i omlopp aktiebrev som det har förvärvat. 

8 §. Värdeandelssystemet. För tydlighetens 
skull föreslås att i paragrafens 1 mom. ut-
tryckligen föreskrivs att om bolagsstämmans 
beslut om anslutning av aktier till värdean-
delssystemet eller avförande av aktier ur vär-
deandelssystemet har fattats innan den nya 
lagen trätt i kraft, skall den gamla lagens be-
stämmelser tillämpas på anslutningen eller 
avförandet. Detta är fallet också t.ex. om bo-
lagsstämman har beslutat om överföringen 
under den gamla lagens giltighetstid och där-
vid bemyndigat styrelsen att bestämma en 
närmare tidpunkt för övergången till värde-
andelssystemet, men styrelsen beslutar om 
övergången först efter att den nya lagen trätt i 
kraft. Den gamla lagens 3 a kap. 4 § 2 mom. 
tillämpas dock inte. En aktieägare som inte är 
införd i värdeandelssystemet kan sålunda inte 
alls utöva sina rättigheter i bolaget efter den 
nya lagens ikraftträdande. 

I paragrafens 2 mom. föreslås ett undantag 
som gäller förverkandepåföljd i fråga om ak-
tier som är registrerade på ett gemensamt 
konto. Även om den gamla lagen skulle till-
lämpas på anslutningen till värdeandelssy-
stemet kan beslut om förverkande av aktier 
som är registrerade på ett gemensamt konto 
och därtill anslutna rättigheter fattas i enlig-
het med den nya lagen. Ett beslut om saken 
kan emellertid fattas först efter att den tio års 
tid som avses i 4 kap. 10 § 2 mom. i den fö-
reslagna aktiebolagslagen har förflutit både 
från anmälningsdagen och från den nya la-

gens ikraftträdande. Bestämmelsen hindrar 
inte att den gamla lagen iakttas också i detta 
avseende, om de förutsättningar som anges i 
den gamla lagen är uppfyllda och bolaget an-
ser det vara ändamålsenligt att följa den gam-
la lagen. Om aktier säljs i enlighet med den 
gamla lagen kan den nya lagens förfarande 
inte längre tillämpas. 

9 §. Bolagsstämman. I denna paragraf före-
slås en bestämmelse enligt vilken tidpunkten 
för bolagsstämmans beslut i allmänhet är av-
görande för om den gamla eller den nya la-
gen skall tillämpas på ett avgjort ärende och 
på därtill anslutna registreringar samt andra 
förfaranden. Om bolagsstämman har fattat ett 
beslut under den gamla lagens giltighetstid 
skall enligt 1 mom. på beslutet i allmänhet 
tillämpas den gamla lagens materiella och 
procedurmässiga bestämmelser i alla avseen-
den. T.ex. på en ökning av aktiekapitalet som 
bolagsstämman beslutat om under den gamla 
lagens giltighetstid skall enligt förslaget till-
lämpas den gamla lagens bestämmelser ock-
så när det gäller bl.a. teckning, betalning och 
registrering av aktier, även om dessa åtgärder 
sker först efter att den nya lagen trätt i kraft. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall i det fall att 
bolagsstämman har fattat ett beslut efter att 
den nya lagen trätt i kraft, på stämmokallel-
sen och stämmohandlingarna samt på anmä-
lan till och deltagande i stämman tillämpas 
den nya lagen redan innan denna trätt i kraft. 
Momentets hänvisning till stämmohandling-
arna inbegriper också bestämmelserna om 
framläggande och sändande av handlingarna. 

10 §. Styrelsens beslut med stöd av bemyn-
digande. I paragrafens 1 mom. föreslås i frå-
ga om styrelsebeslut med stöd av bolags-
stämmans bemyndigande en bestämmelse 
som motsvarar 9 § 1 mom. T.ex. på en ök-
ning av aktiekapitalet som styrelsen beslutat 
om under den gamla lagens giltighetstid skall 
sålunda tillämpas den gamla lagens bestäm-
melser, på motsvarande sätt som ovan anförs 
i motiveringen till 9 § 1 mom. 

Paragrafens 2 mom. gäller situationer där 
styrelsens beslut tillkommer efter att den nya 
lagen trätt i kraft. men med ett bemyndigande 
som bolagsstämman gett under den gamla la-
gens giltighetstid och i enlighet med detta. 
Bemyndigandet berättigar då styrelsen att be-
sluta om lika omfattande och även i övrigt 
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motsvarande åtgärder i enlighet med den nya 
lagen. T.ex. ett bemyndigande som avser en 
nyemission enligt den gamla lagen ger styrel-
sen rätt att besluta om en motsvarande emis-
sion mot vederlag enligt den nya lagen, i en-
lighet med villkoren i bemyndigandet. Över-
ensstämmelsen med den nya lagen innebär 
bl.a. att inga registreringar görs i överkurs-
fonden. Om bolagets aktier har ett nominellt 
belopp kan styrelsen besluta att den del av 
teckningspriset som överstiger det nominella 
beloppet inte skall tas upp i aktiekapitalet 
utan i fonden för inbetalt fritt eget kapital. 
Om bolagets aktier inte har något nominellt 
värde skall bemyndigandet i allmänhet, efter 
att den nya lagen trätt i kraft, tolkas så att 
styrelsens beslutsrätt inte har begränsats i 
fråga om den del av teckningspriset som 
skall tas upp i aktiekapitalet respektive i fon-
den för inbetalt fritt eget kapital. Förfarandet 
att en del av teckningspriset tas upp i det fria 
egna kapitalet försämrar på det hela taget inte 
aktieägarnas ställning jämfört med att teck-
ningspriset tas upp i det bundna egna kapita-
let. 

Den nya lagen innebär mera omfattande 
och flexibla möjligheter att ge bemyndigan-
den än den gamla lagen. I paragrafens 
3 mom. föreslås därför en bestämmelse enligt 
vilken bolagsstämman efter att den nya lagen 
har stadfästs i enlighet med den kan bemyn-
diga styrelsen att efter ikraftträdandet besluta 
om aktieemission, emission av optionsrätter 
och andra särskilda rättigheter, ökning av ak-
tiekapitalet, vinstutdelning eller utdelning 
från en fond som hänförs till det fria egna 
kapitalet eller om förvärv eller inlösen av 
egna aktier. De möjligheter att delegera till 
styrelsen som den nya lagen innebär kan så-
lunda utnyttjas av bolagen i ett så tidigt skede 
som möjligt. 

På förfarandet vid bolagsstämman skall när 
det gäller sådana bemyndiganden som avses i 
momentet i regel tillämpas den nya lagen re-
dan innan den har trätt i kraft. Eftersom det i 
fråga om sättet och tidpunkten för stämmo-
kallelse samt sättet för framläggande av 
handlingar inte är ändamålsenligt att tillämpa 
olika förfaranden i fråga om ärenden som 
eventuellt kommer att behandlas på samma 
bolagsstämma, skall i dessa avseenden emel-
lertid tillämpas de gamla bestämmelserna. 

Däremot skall t.ex. frågor som gäller stäm-
mokallelsens och beslutens innehåll, kvalifi-
cerad majoritet samt vilka handlingar som 
skall hållas tillgängliga för aktieägarna, av-
göras i enlighet med den nya lagen. I bemyn-
diganden som ges i övergångsskedet är det å 
andra sidan skäl att i regel beakta också sty-
relsens beslutsfattande redan under den gam-
la lagens giltighetstid, vilket innebär att man 
i samband med bemyndiganden måste iaktta 
också den gamla lagens bestämmelser om 
stämmoförfarandet. 

11 §. Förvaltningsrådets rätt att välja sty-
relseledamöter. Enligt den gamla lagen utser 
förvaltningsrådet styrelsen om inte något an-
nat föreskrivs i bolagsordningen, medan för-
valtningsrådet enligt den nya lagen har rätt 
att utse styrelsen endast om så föreskrivs i 
bolagsordningen. Enligt den föreslagna para-
grafen har förvaltningsrådet om bolagsord-
ningens bestämmelse om saken har anmälts 
för registrering innan den nya lagen trätt i 
kraft, fortfarande rätt att utse styrelsen i tre år 
efter att den nya lagen trätt i kraft, även om 
denna rätt inte har nämnts i bolagsordningen. 
Efter denna övergångsperiod har förvalt-
ningsrådet inte längre sådan rätt, om inte bo-
lagsordningen ändras till denna del. Om det i 
bolagsordningen finns en mot den gamla la-
gen svarande bestämmelse om förvaltnings-
rådets rätt att utse styrelsen, skall denna iakt-
tas också efter att den nya lagen trätt i kraft. 

12 §. Revision och särskild granskning. I 
paragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse 
enligt vilken den gamla lagens bestämmelser 
om förordnande av en s.k. extra revisor eller 
en godkänd revisor på yrkande av en aktie-
ägare skall tillämpas om yrkandet framställs 
på bolagsstämman innan den nya lagen trätt i 
kraft.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall den nya 
lagens bestämmelse om att ett beslut om sär-
skild granskning kan verkställas även om 
länsstyrelsens beslut inte ännu vunnit laga 
kraft, tillämpas då ansökan om granskning 
lämnas in till länsstyrelsen efter att den nya 
lagen trätt i kraft.  

13 §. Reservfond och överkursfond. Denna 
paragraf innebär att sådana i gamla bolags 
balansräkningar upptagna reserv- och över-
gångsfonder som inte länge kan avsättas en-
ligt den nya lagen bibehåller sin karaktär. En-
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ligt paragrafens 1 mom. skall dessa fonder 
fortsättningsvis utgöra bundet eget kapital. 
Enligt paragrafens 2 mom. skall på minsk-
ning av reservfonden och överkursfonden 
tillämpas bestämmelserna om minskning av 
aktiekapitalet, med de undantag som följer av 
ärendets natur. Enligt paragrafens 3 mom. 
kan reservfonden och överkursfonden använ-
das för ökning av aktiekapitalet med tillämp-
ning av bestämmelserna om fondförhöjning 
av aktiekapitalet. Ett bolag som har en re-
servfond eller överkursfond kan sålunda för-
enkla sin balansräkning enligt den nya lagen. 
Möjligheten att öka aktiekapitalet med medel 
ur reserv- eller överkursfonden beaktas emel-
lertid inte vid tillämpningen av lagförslagets 
14 kap 2 §, eftersom en sådan ökning av ak-
tiekapitalet inte hindrar att bolagets bundna 
egna kapital minskas till följd av att aktieka-
pitalet minskar och eftersom det sålunda inte 
är motiverat att bevilja de i paragrafen före-
skrivna undantagen från borgenärsskyddsför-
farandet. 

14 §. Bokslut och verksamhetsberättelse. 
Enligt denna paragraf skall 8 kap. 5—8 § i 
den nya lagen tillämpas senast då bokslutet 
och verksamhetsberättelsen upprättas för den 
räkenskapsperiod som börjar efter att lagen 
trätt i kraft. När bokslutet och verksamhets-
berättelsen upprättas för en räkenskapsperiod 
som pågår när den nya lagen träder i kraft är 
det sålunda enligt förslaget tillåtet att följa 
antingen de gamla eller de nya bestämmel-
serna. 

15 §. Optionsrätter och konvertibla lån. I 
denna paragraf föreslås i fråga om optionsrät-
ter och konvertibla lån en partiell avvikelse 
från den av 9 och 10 § framgående principen 
enligt vilken den gamla lagen skall tillämpas 
på beslut som har fattats under den gamla la-
gens giltighetstid. Eftersom teckningstiden 
för aktier som har samband med optionsrätter 
eller konvertibla lån kan ligga långt fram i ti-
den och eftersom huvudregeln innebär att 
gamla lagen tillämpas ännu efter flera år, fö-
reslås att procedurbestämmelserna i den nya 
lagens 9 kap. 9—11 § samt 14 § 1 och 
3 mom. som gäller teckning och betalning av 
aktier samt registeranmälan om dessa skall i 
alla fall tillämpas på emission av aktier med 
stöd av optionsrätter och konvertibla lån, då 
teckningstiden för aktierna börjar tre år efter 

att den nya lagen trätt i kraft. 
16 §. Kapitallån. I den föreslagna paragra-

fen konstateras först och främst närmast för 
klarhetens skull att kapitallån som har ingåtts 
under den gamla lagens giltighetstid har 
ställningen av kapitallån också vid tillämp-
ning av den nya lagen fastän lånevillkoren i 
någon mån avviker från vad som krävs i den 
nya lagen. 

Vidare konstateras för klarhetens skull att 
den nya lagens ikraftträdande i sig inte på-
verkar betalningsvillkor som avtalats under 
den gamla lagens giltighetstid och som är 
förenliga med den gamla lagen. Borgenären 
och bolaget kan å andra sidan komma över-
ens om att följa betalningsvillkor som är för-
enliga med den nya lagen. Om sådan över-
enskommelse inte träffas, skall exempelvis i 
fråga om villkoren för betalning av ränta 
fortsättningsvis tillämpas vad som överens-
kommits mellan borgenären och bolaget i en-
lighet med 5 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i den 
gamla lagen. Vid en bedömning av förutsätt-
ningarna för återbetalning av kapitalet enligt 
5 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i den gamla la-
gen, skall kapitalet på nuvarande sätt betrak-
tas som eget kapital oberoende av om kapita-
let enligt bokföringsbestämmelserna skall tas 
upp som eget eller främmande kapital i ba-
lansräkningen. 

De begränsningar som koncernens balans-
räkning ställer enligt den gamla lagen skall 
dock inte längre tillämpas, såvida det inte 
kan anses ha blivit överenskommet. En till-
lämpning av begränsningarna i fråga vore i 
allmänhet inte ändamålsenlig och skulle inte 
svara mot parternas presumtiva syften i den 
situation som den nya lagen skapar och där 
koncernens balansräkning inte är av nuva-
rande betydelse med tanke på villkoren för 
utbetalning av medel. 

Dessutom föreskrivs i den föreslagna para-
grafen om förbud att ställa säkerhet som av-
ses i 12 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i den nya 
lagen också för de gamla kapitallånens del. 
Bestämmelsen behövs därför att bestämmel-
sen i 5 kap. 1 § 2 mom. i den gamla lagen 
inte längre tillämpas när den nya lagen har 
trätt i kraft och därför att ett förbud när det 
gäller de gamla kapitallånen inte följer av 
kapitallånens villkor som sådana.  

17 §. Utbetalning av medel. Enligt paragra-
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fens 1 mom. skall på skyldigheten att återbe-
tala från bolaget olagligt utbetalda medel till-
lämpas den gamla lagen, om utbetalningen 
har gjorts innan den nya lagen trätt i kraft. På 
en utbetalning som skett under den nya la-
gens giltighetstid skall däremot tillämpas den 
nya lagen, också när bolagsstämman har be-
slutat om utbetalningen innan den nya lagen 
trätt i kraft. Specialbestämmelsen i detta 
moment åsidosätter sålunda den allmänna 
bestämmelsen i 9 §. 

I momentet föreslås att bestämmelserna om 
påföljder för överträdelse av de begränsning-
ar som gäller för närståendelån inte över hu-
vud taget skall tillämpas efter att den nya la-
gen trätt i kraft, trots att lånet beviljats under 
den gamla lagens giltighetstid. En sådan till-
lämpning vore omotiverad eftersom de sär-
skilda begränsarna i fråga om närståendelån 
föreslås bli upphävda i samband med refor-
men. 

Förslaget innebär en viss skärpning av de 
krav som gäller bolagsordningens bestäm-
melser om andra ändamål än att bereda ak-
tieägarna vinst. I paragrafens 2 mom. föreslås 
emellertid att de nya kraven inte skall tilläm-
pas på bestämmelser som stämmer överens 
med den gamla lagens 12 kap. 1 § 2 mom. 
och som har anmälts för registrering innan 
den nya lagen trätt i kraft. Gamla bolag be-
höver sålunda inte ändra sin bolagsordning 
av denna anledning. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en mot över-
gångsbestämmelsen i lagen om ändring av 
lagen om aktiebolag (1306/2004) svarande 
bestämmelse om att sådana grundläggnings- 
och forskningsutgifter inte är utdelningsbara 
som har aktiverats enligt de tidigare bestäm-
melserna i bokföringslagen. 

18 §. Inlösenvillkor. I denna paragraf före-
slås en bestämmelse enligt vilken ett i den 
gamla lagen avsett inlösenvillkor gällande 
egna aktier inte behöver ändras i överens-
stämmelse med den nya lagen. Ett gammalt 
inlösenvillkor skall emellertid enligt de nya 
kapitalbestämmelserna tillämpas så att aktie-
kapitalet inte minskas till följd av inlösen, 
om inte också aktiekapital används för än-
damålet. I det sistnämnda fallet skall det bor-
genärsskyddsförfarande iakttas som avses i 
den nya lagens 14 kap., liksom i allmänhet 
vid minskning av aktiekapitalet. Vid inlösen 

skall enligt förslaget också i övrigt tillämpas 
den nya lagen, även om ett inlösenvillkor har 
tagits in i bolagsordningen i enlighet med 
den gamla lagen. Den nya lagen skall tilläm-
pas också t.ex. på skyldigheten att ogiltigför-
klara aktier som har lösts in till bolaget.  

19 §. Fusion och deining. I denna paragraf 
föreslås med tanke på tydligheten och förut-
sägbarheten en specialbestämmelse enligt 
vilken tidpunkten för registeranmälan om fu-
sions- och delningsplanen har en avgörande 
betydelse för vilken lag som skall väljas. 
Denna tidpunkt är avgörande när det gäller 
samtliga bestämmelser i samband med fusion 
och delning, också t.ex. frågan om förfaran-
det vid inlösen av sådana aktieägares aktier 
som har motsatt sig fusionen eller delningen. 

20 §. Inlösen av minoritetsaktier. Enligt pa-
ragrafens 1 mom. skall den gamla lagen till-
lämpas på rätten och skyldigheten att lösa in 
minoritetsaktier, om inlösenkravet baseras på 
omständigheter som rådde innan den nya la-
gen trädde i kraft. Med den gamla lagen av-
ses också övergångsbestämmelser i samband 
med partiella revideringar av den gällande 
lagen om aktiebolag. Sålunda är t.ex. en fy-
sisk person som har över nio tiondelar av bo-
lagets aktier och röster inte heller i fortsätt-
ningen inlösenskyldig, om aktieinnehavet 
härstammar från tiden före lagen 145/1997, 
då inlösenskyldigheten utvidgades. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall den gamla 
lagen tillämpas på inlösenförfarandet om in-
lösenkravet har framställts under den gamla 
lagens giltighetstid. Av en avgörande bety-
delse för inlösaren är att ett krav på inlösen 
enligt den gamla lagen har framställts till bo-
laget och för minoritetsaktieägaren att inlö-
sen krävs i skiljeförfarande. 

21 §. Upplösning av bolag. I denna para-
graf föreslås för tydlighetens skull en be-
stämmelse om att en likvidation eller avregi-
strering som baserar sig på ett beslut som fat-
tats under den gamla lagens giltighetstid 
kvarstår utan hinder av att den nya lagen trätt 
i kraft samt att på beslutet skall tillämpas den 
gamla lagen. Emellertid föreslås en bestäm-
melse om att bolagsstämman kan fatta ett be-
slut om att en likvidation som baseras på dess 
beslut eller på ett domstolsbeslut med stöd av 
den gamla lagens 13 kap. 2 § skall avslutas i 
enlighet med den nya lagens 20 kap. 19 §. 
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Beslutet om att avsluta likvidationen kan fat-
tas oberoende av bolagets kapitalsituation, 
eftersom en eventuell brist på kapital enligt 
den nya lagen inte utgör en grund för tvångs-
likvidation. När ett beslut på detta sätt fattas 
om fortsatt verksamhet kan det emellertid 
vara nödvändigt att göra en sådan register-
anmälan om att aktiekapitalet gått förlorat 
som avses i den nya lagens 20 kap. 23 §. 

22 §. Ogiltighet av beslut. Enligt denna pa-
ragraf skall den gamla lagen tillämpas på be-
handlingen och avgörandet av en klanderta-
lan eller något annat krav som gäller ogiltig-
het av beslut som har fattats innan den nya 
lagen trätt i kraft, om inte annat följer av in-
förandelagen. De nya forumbestämmelserna 
skall enligt 25 § tillämpas på ärenden som 
har väckts efter att den nya lagen trätt i kraft, 
även om det är fråga om ett sådant besluts 
ogiltighet som har fattats innan den nya lagen 
trätt i kraft. 

Paragrafen utgör inget hinder för att en ak-
tieägare enligt den nya lagen klandrar ett be-
slut som styrelsen har fattat med stöd av ett 
bemyndigande efter att den nya lagen trätt i 
kraft, även om bemyndigandet har givits in-
nan den nya lagen trätt i kraft. 

23 §. Skadestånd. Enligt denna paragraf 
skall på skadestånd tillämpas den gamla la-
gen då ersättningsgrunden har uppkommit, 
dvs. gärningen eller försummelsen har skett, 
innan den nya lagen trätt i kraft.  

24 §. Missbruk av inflytande. Också i fråga 
om påföljder i samband med en aktieägares 
missbruk av inflytande, dvs. inlösenskyldig-
het och upplösning av bolaget, föreslås att 
den gamla lagen skall tillämpas när missbru-
ket har skett innan den nya lagen trätt i kraft. 
Detta gäller både de materiella bestämmel-
serna och bestämmelserna om domstolsbe-
handling i den gamla lagens 13 kap. Efter-
som ingen särskild tidsfrist har satts ut för 
åberopande av missbruk föreslås emellertid 
att talan som baseras på den gamla lagen i 
detta fall skall väckas inom ett år efter att den 
nya lagen trätt i kraft, för att det inte skall bli 
nödvändigt att i ett senare skede tillämpa den 
gamla lagen. Om missbruket fortsätter efter 
att den nya lagen trätt i kraft skall den nya 
lagen tillämpas. 

25 §. Avgörande av tvister. Enligt paragra-
fens 1 mom. skall valet av lag när det gäller 

domstolens behörighet i tvistemål som gäller 
tillämpning av aktiebolagslagen bestämmas 
enligt den tidpunkt då ärendet väcks.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall den gamla 
lagen också i fortsättningen tillämpas på en 
skiljeklausul som har tagits in i bolagsord-
ningen innan den nya lagen trätt i kraft. Till-
lämpningsområdet för det skiljeförfarande 
som baseras på den gamla bestämmelsen om 
bolagsordningen utvidgas sålunda inte till 
följd av revideringen. 

26 §. Ikraftträdande. Såsom nämns ovan 
föreslås att reformen träder i kraft den 1 sep-
tember 2006.  

 
 

1.3. Lagen om öppna bolag och komman-
ditbolag 

I lagens 8 kap., i bestämmelserna om om-
bildande av öppna bolag och kommanditbo-
lag till aktiebolag, föreslås de ändringar för-
anleds av den nya aktiebolagslagen. Änd-
ringarna i kapitlets 3 § innebär att bestäm-
melserna om de handlingar som skall upprät-
tas i samband med ändring av bolagsformen 
anpassas till aktiebolagslagens bestämmelser 
om bolagsbildning. Dessutom föreslås att pa-
ragrafens hänvisningar ändras i överens-
stämmelse med aktiebolagslagen. I kapitlets 
4 § 1 mom. föreslås en ändring till följd av 
att det enligt den föreslagna aktiebolagslagen 
inte är obligatoriskt att i bolagsordningen ta 
in bestämmelser om de val av organ som an-
kommer på bolagsstämman. I kapitlets 4 § 
2 mom. föreslås för tydlighetens skull en be-
stämmelse om den tid inom vilken en anmä-
lan om ombildande till aktiebolag skall göras 
till handelsregistret. 

Eftersom på ett aktiebolags aktiekapital en-
ligt lagens 8 kap. 3 § skall tillämpas vad som 
i den föreslagna aktiebolagslagens 2 kap. 6 § 
föreskrivs om apportegendom och eftersom 
vid anmälan av ändringen till handelsre-
gistret enligt lagens 8 kap. 4 § i tillämpliga 
delar skall iakttas bestämmelserna om anmä-
lan av aktiebolag till handelsregistret skall till 
registeranmälan om ändringen bl.a. fogas ett 
i den föreslagna aktiebolagslagens 2 kap. 8 § 
4 mom. avsett yttrande av en godkänd revisor 
om en sådan apportutredning gällande aktie-
kapitalet som avses i den föreslagna aktiebo-
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lagslagens 8 kap. 6 § 2 mom. 
1.4. Lagen om europabolag 

Lagens hänvisningar till lagen om aktiebo-
lag föreslås bli anpassade till den nya aktie-
bolagslagen. I lagen föreslås också andra 
motsvarande tekniska ändringar. T.ex. lagens 
11 § föreslås bli utformad på ett sådant sätt 
att den så långt som möjligt stämmer överens 
med aktiebolagslagens bestämmelser om 
slutredovisning. 

Ändringen av aktiebolagslagens bestäm-
melser om fusion inverkar framförallt på vad 
som i lagens 4 och 9 § föreskrivs om bildan-
de av europabolag genom fusion samt om 
flyttning av ett europabolags hemort från 
Finland. Av denna anledning är det nödvän-
digt att göra också andra ändringar i paragra-
ferna än enbart sådana som avser hänvis-
ningarna. 

4 §. Bildande av europabolag genom fu-
sion. I paragrafens 1 mom., som gäller bil-
dande av europabolag genom fusion på så 
sätt att det övertagande bolaget registreras i 
Finland, föreslås ändringar som stämmer 
överens med fusionsbestämmelserna i den 
föreslagna aktiebolagslagen. Enligt den före-
slagna aktiebolagslagen kan kallelse utfärdas 
på borgenärerna redan före fusionsbeslutet. 
Registermyndigheten beviljar inget särskilt 
verkställighetstillstånd utan i samband med 
fusionen utreds det om borgenärerna har 
motsatt sig fusionen. Eftersom något särskilt 
tillstånd för genomförande av fusionen inte 
behövs föreslås i fråga om finska bolag att 
den sexmånaders tidsfrist som för närvarande 
räknas från verkställighetstillståndet skall 
räknas från fusionsbeslutet.  

Med avvikelse från den föreslagna aktiebo-
lagslagen gäller borgenärsskyddsförfarandet 
enligt denna också i fortsättningen ett finskt 
bolags samtliga borgenärer och inte enbart de 
borgenärer vilkas fordran har uppkommit ef-
ter registreringen av fusions- eller överfö-
ringsbeslutet. Detta har ansetts nödvändigt 
framförallt i syfte att skydda offentligrättsli-
ga borgenärer. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att då det 
övertagande bolaget registreras i någon an-
nan stat än Finland, förutsätter verkställighe-
ten av fusionen att registermyndighetens till-
stånd utverkas för det finska bolaget. I fråga 

om tillståndet skall enligt förslaget tillämpas 
bl.a. den föreslagna aktiebolagslagens be-
stämmelser om borgenärsskyddsförfarande 
och förutsättningarna för registrering av fu-
sionen. Också i fortsättningen skall såväl det 
överlåtande som det övertagande bolagets 
samtliga borgenärer ha rätt att motsätta sig 
fusionen. 

9 §. Flyttning av ett europabolags hemort 
från Finland. I denna paragraf föreslås änd-
ringar som har samband med de ändrade fu-
sionsbestämmelserna i fråga om aktiebolag. 
På motsvarande sätt som vid en fusion kan 
kallelse på borgenärerna med avvikelse från 
de nuvarande bestämmelserna sökas redan 
före ansökan om verkställighetstillstånd. En 
sådan redogörelse som avses i artikel 8.3 i 
europabolagsförordningen skall enligt försla-
get fogas till ansökan om kallelsen. Också i 
detta fall skall borgenärsskyddsförfarandet 
fortsättningsvis gälla bolagets samtliga bor-
genärer. 

 
 
 

1.5. Lagen om andelslag 

I bestämmelsen om dottersammanslut-
ningsfusion mellan ett andelslag och ett ak-
tiebolag i lagens 16 kap. 2 § föreslås en så-
dan ändring att definitionen i sak stämmer 
överens med motsvarande definition i den fö-
reslagna aktiebolagslagen. Dessutom föreslås 
att paragrafens hänvisningar liksom även 
hänvisningarna i 18 kap. 2 § om ombildande 
av ett andelslag till ett aktiebolag skall ändras 
i överensstämmelse med den nya aktiebo-
lagslagen.  

Eftersom på ett aktiebolags aktiekapital en-
ligt lagens 18 kap. 2 § skall tillämpas vad 
som i den föreslagna aktiebolagslagens 
2 kap. 6 § föreskrivs om apportegendom och 
eftersom vid anmälan av ändringen till han-
delsregistret enligt lagens 18 kap. 5 § i till-
lämpliga delar skall iakttas vad som före-
skrivs om en sådan anmälan till handelsre-
gistret som gäller bildande av ett aktiebolag, 
skall till registeranmälan bl.a. fogas ett i den 
föreslagna aktiebolagslagens 2 kap. 8 § 
4 mom. avsett yttrande av en godkänd revisor 
om en sådan apportutredning gällande aktie-
kapitalet som avses i den föreslagna aktiebo-
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lagslagens 2 kap. 6 § 2 mom. 
1.6. Lagen om bostadsrättsföreningar 

Den i lagens 81 § 2 mom. ingående hän-
visningen till aktiebolagslagen föreslås bli 
ändrad i överensstämmelse med den nya la-
gen.  

 
1.7. Prokuralagen 

Hänvisningarna i lagens 3 § 2 mom. före-
slås blir ändrade så att de avser den nya ak-
tiebolagslagen och den gällande lagen om 
andelslag. Dessutom föreslås att i paragrafen, 
i konsekvens med den föreslagna aktiebo-
lagslagen, skall talas om företrädande av ett 
bolag eller ett andelslag. Detta inbegriper 
tecknande av firma.  

 
1.8. Företagsinteckningslagen 

Som en sådan i lagens 11 § 1 mom. avsedd 
situation där en företagsintecknings giltighet 
inte förutsätter några särskilda åtgärder skall 
enligt förslaget, utöver ändringar som gäller 
sammanslutningsformen, beaktas den situa-
tionen att aktiebolagets verksamhet fortsätts i 
form av en enskild näringsidkare så som av-
ses i den föreslagna aktiebolagslagens 
19 kap. 4 § 3 mom. förutsatt att företagsin-
teckning inte har fastställts i den fysiska per-
sons egendom som fortsätter med verksam-
heten. Dessutom föreslås att hänvisningarna i 
lagens 21 a § och 27 § ändras så att de avser 
den nya lagen. 

 
1.9. Jordabalken 

Den i lagens 2 kap. 4 § 2 mom. ingående 
hänvisningen till lagen om aktiebolag före-
slås bli ändrad så att den avser den nya aktie-
bolagslagen.  

 
 

1.10. Lagen om värdeandelskonton 

I lagens 21 § 1 mom. föreslås en ändring 
som föranleds av att användningen av en av-
stämningsdag i bolag som hör till värdean-
delssystemet t.ex. i samband med vinstutdel-
ning enligt den föreslagna aktiebolagslagens 
4 kap. 2 § 3 mom. skall baseras direkt på lag 

och inte såsom för närvarande på en obliga-
torisk bestämmelse i bolagsordningen. 

 
1.11. Lagen om företagssanering 

De i lagens 58 § 2 mom. ingående hänvis-
ningarna till lagen om aktiebolag föreslås bli 
ändrade i överensstämmelse med den nya ak-
tiebolagslagen. 

 
1.12. Lagen om återvinning till konkursbo 

I lagens 2 § 2 mom. föreslås en strykning 
av specialbestämmelsen om en fristdag då ett 
aktiebolags konkurs åtföljs av att bolaget för-
sätts i likvidation till följd av bristande eget 
kapital, eftersom i den nya aktiebolagslagen 
inte föreslås bestämmelser om tvångslikvida-
tion till följd av bristande eget kapital.  

 
1.13. Handelsregisterlagen 

I lagens 9 § som gäller aktiebolags grund-
anmälan föreslås vissa tekniska ändringar 
som beror på att ett aktiebolag enligt den fö-
reslagna aktiebolagslagen bildas genom ett 
avtal som s.k. simultanbildning, och på det 
nya kapitalsystemet samt på att det i den fö-
reslagna aktiebolagslagen använda begreppet 
företrädande av bolaget inbegriper tecknande 
av bolagets firma. 

För tydlighetens skull föreslås att till para-
grafen fogas också ett omnämnande om vad 
som i bolagsordningen eventuellt föreskrivs 
om anslutning av aktierna till värde-
andelssystemet. I handelsregisterförordning-
en kan tas in sådana bestämmelser om bila-
gor till registeranmälan som motsvarar 
3 a kap. 1 § 2 mom. i den gällande lagen om 
aktiebolag. 

I lagens 18 a § föreslås ett omnämnande 
om sådana uppgifter gällande ändring av fö-
retagsformen, vilka regleras i 19 kap. i den 
föreslagna aktiebolagslagen. Samtidigt före-
slås en strykning av det onödiga omnämnan-
det om uppgifter som gäller ombildande av 
ett publikt aktiebolag till ett privat aktiebo-
lag.  

Vidare föreslås en sådan ändring i lagens 
25 § att en kungörelse om en handelsregis-
teranteckning alltid skall ske samtidigt som 
själva anteckningen, vilket innebär att regi-
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streringen kan ske omedelbart efter kungö-
relsen. Detta är i praktiken möjligt eftersom 
publiceringsdirektivet, efter den ändring som 
nämns ovan i den allmänna motiveringen, 
tillåter bl.a. kungörelse i elektroniska medier. 
Förslaget till aktiebolagslag har skrivits utgå-
ende från sådan kungörelse i realtid. I han-
delsregisterförordningen kan tas in närmare 
bestämmelser om kungörelseförfarandet. 

 
1.14. Företags- och organisationsdatalagen 

Lagens 15 § föreslås bli kompletterad med 
bestämmelser som motsvarar 16 kap. 7 a § i 
den gällande lagen om aktiebolag om uppgif-
ter som skall anges i brev och blanketter. 
Dessutom föreslås att i paragrafen tas in en 
av den ovan nämna ändringen av publice-
ringsdirektivet föranledd bestämmelse om 
skyldigheten att ange bolagets företags- och 
organisationsnummer på eventuella webbsi-
dor. I syfte att förtydliga paragrafen föreslås 
dessutom vissa lagtekniska ändringar.  

 
1.15. Handelskammarlagen 

Lagens 2, 5 och 6 § föreslås bli komplette-
rade på så sätt att en nämnd som hör till Cen-
tralhandelskammaren i fortsättningen i enlig-
het med 18 kap. i den föreslagna aktiebolags-
lagen dels skall tillsätta skiljemän och dels 
också ansöka om förordnande av en god man 
för skiljeförfarande i inlösensituationer. 
Nämndens benämning är inlösningsnämnden. 
Dessutom föreslås att rubrikerna för 5 och 
6 § förenklas.  

 
1.16. Revisionslag 

Lagens 27 § 3 mom. föreslås bli komplette-
rat med en bestämmelse enligt vilken länssty-
relsens förordnande om en revisor kan verk-
ställas trots att det inte har vunnit laga kraft. 
Detta stämmer överens med de bestämmelser 
som föreslås i den nya aktiebolagslagen, bl.a. 
i 7 kap. 7 § om särskild granskning. 

 
1.17. Lagen om pantlåneinrättningar 

Lagens hänvisningar till aktiebolagslagen 
föreslås bli ändrade i överensstämmelse med 
den nya lagen. Med avvikelse från den gäl-

lande lagen föreslås i fråga om pantlånein-
rättningar inga undantag från aktiebolagsla-
gens förbud mot finansiering av förvärv som 
gäller egna aktier. De tekniska ändringarna 
beror också på att den fristdag som gäller för 
borgenärsskyddsförfarandet har definierats 
på ett annat sätt i förslaget till aktiebolagslag 
än i den gällande lagen om aktiebolag.  

 
 

1.18. Kreditinstitutslagen 

Lagens hänvisningar till lagen om aktiebo-
lag föreslås bli ändrade i överensstämmelse 
med den nya aktiebolagslagen. I lagen före-
slås också andra tekniska ändringar som för-
anleds av den nya aktiebolagslagen. 

Vidare föreslås smärre materiella ändringar 
i lagens 30 § om bokslut. Enligt förslaget 
skall den föreslagna aktiebolagslagens 8 kap. 
5 § 3 mom. 1 punkten och 7 § om verksam-
hetsberättelsens innehåll tillämpas också på 
kreditinstitut. Den nya aktiebolagslagens 
8 kap. 5 § 3 mom. 2 punkten som gäller upp-
gifter om kapitallån föreslås emellertid inte 
bli tillämpad. Kapitallån kan ha en särskild 
betydelse för kreditinstituts soliditet och det 
är därför ändamålsenligt att i den förordning 
som avses i lagens 31 § 1 mom. ta in för alla 
kreditinstitut gemensamma bestämmelser om 
hur uppgifter om kapitallån skall anmälas. 

Dessutom föreslås att lagens straffbestäm-
melser justeras till den del som de överlappar 
strafflagens och associationslagarnas straff-
bestämmelser. Enligt förslaget upphävs i la-
gens 98 § 1 mom. 4 punkten som gäller ingi-
vande av en felaktig anmälan eller försäkran 
eller ett felaktigt intyg till en myndighet. I 
sådana fall som avses i den nämnda punkten 
är det ofta fråga om ett sådant registeran-
teckningsbrott som avses i strafflagens 
16 kap. 7 § och i varje fall om sådant ingi-
vande av osant intyg till myndighet som av-
ses i strafflagens 16 kap. 8 §. Vidare föreslås 
att i lagens 98 § 1 mom. 5 punkten stryks 
hänvisningarna till sådana utlåtanden som 
avses i lagen om aktiebolag och lagen om 
andelslag, eftersom brott mot bestämmelser-
na om dessa utlåtanden straffas enligt den fö-
reslagna aktiebolagslagens 25 kap. 1 § 
2 punkten samt enligt 22 kap. 1 § 1 punkten i 
lagen om andelslag, dvs. enligt bestämmelser 
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som tillämpas också på kreditinstitut i form 
av aktiebolag och andelslag.  

 
 

1.19. Lagen om affärsbanker och andra 
kreditinstitut i aktiebolagsform 

Lagens hänvisningar till lagen om aktiebo-
lag föreslås bli ändrade i överensstämmelse 
med den nya lagen. I lagen föreslås också 
andra tekniska ändringar som föranleds av 
den nya aktiebolagslagen. I förslaget till ak-
tiebolagslag föreskrivs bl.a. om delning ge-
nom överlåtelse till ett tidigare bildat bolag, 
vilket innebär att lagens 8 § och 9 § 2 mom. 
blir överflödiga. 

Dessutom föreslås att i lagen tas in en ny 
3 a § enligt vilken på insättarna, när ett aktie-
bolag ombildas till ett andelslag i enlighet 
med den nya aktiebolagslagen, skall tilläm-
pas samma bestämmelser om borgenärsskydd 
som när ett kreditinstitut fusioneras eller de-
las eller när dess affärsverksamhet överlåts. 

 
 

1.20. Sparbankslagen,  

 
1.21. Lagen om statens säkerhetsfond och  

 
1.22. Lagen om hypoteksbanker 

I dessa lagar föreslås av den nya aktiebo-
lagslagen föranledda ändringar av paragraf-
hänvisningar samt andra tekniska ändringar. 

 
 
 

1.23. Värdepappersmarknadslagen 

I lagens 2 kap. föreslås en ny 1 b § till vil-
ken från 1 kap. 2 § 3 mom. i den gällande la-
gen om aktiebolag överförs bestämmelsen 
om anmälningsskyldighet i samband med ett 
privat aktiebolags marknadsföring av värde-
papper. Dessutom föreslås i lagen vissa tek-
niska ändringar som föranleds av den nya ak-
tiebolagslagen. 

 

1.24. Lagen om handel med standardisera-
de optioner och terminer,  

1.25. Lagen om placeringsfonder,  

1.26. Lagen om fastighetsfonder,  

1.27. Lagen om värdepappersföretag samt  

1.28. Lagen om värdeandelssystemet 

I dessa lagar föreslås de ändringar i para-
grafhänvisningarna samt andra tekniska änd-
ringar som föranleds av den nya aktie-
bolagslagen. 

 
2.  Närmare bestämmelser 

De i 24 kap. 1 § i den nya aktiebolagslagen 
nämnda tingsrätternas domkretsar i aktiebo-
lagsrättsliga tvistemål bestäms genom för-
ordning av statsrådet. 

I handelsregisterförordningen måste det till 
följd av den nya aktiebolagslagen göras vissa 
tekniska ändringar. Handelsregisterförord-
ningen måste dessutom ändras så att en kun-
görelse om en anteckning i handelsregistret 
också i praktiken kan ske vid samma tid-
punkt som själva anteckningen i enlighet 
med vad som föreslås i 25 § i handelsregis-
terlagen. 

Med stöd av 2 kap. 3 § i den nya aktiebo-
lagslagen kan justitieministeriet genom för-
ordning utfärda bestämmelser om en stan-
dardbolagsordning för aktiebolag. 

 
3.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 sep-
tember 2006. Vid planering av tidpunkten för 
ikraftträdande har man beaktat att bolagen 
och övriga tillämpare av lagen skall ha till-
räckligt med tid efter stadfästelsen för att 
förbereda sig på den nya lagens ikraftträdan-
de. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 

1. 
 
 

Aktiebolagslag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

DEL I 

Allmänna principer, bolagsbildning och ak-
tier 

1 kap. 

De centrala principerna för aktiebolags 
verksamhet samt tillämpning av lagen  

1 §  

Tillämpning 

Denna lag tillämpas på alla aktiebolag som 
är registrerade enligt finsk lag, om inte annat 
föreskrivs i denna eller någon annan lag. Ett 
aktiebolag kan vara privat (privat aktiebolag) 
eller publikt (publikt aktiebolag). 

Värdepapper i ett privat aktiebolag får inte 
tas upp till sådan offentlig handel som avses i 
1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989).  
 

2 §  

Status som juridisk person och aktieägares 
begränsade ansvar 

Ett aktiebolag är en från aktieägarna fristå-
ende juridisk person som uppkommer genom 
registrering. 

Aktieägarna är inte personligen ansvariga 
för bolagets förpliktelser. I bolagsordningen 
kan dock föreskrivas om en aktieägares skyl-
dighet att betala särskilda avgifter till bola-
get. 

3 §  

Kapitalet och dess beständighet 

Bolaget skall ha ett aktiekapital. Ett privat 
aktiebolag skall ha ett aktiekapital på minst 
8 000 euro och ett publikt aktiebolag ett ak-
tiekapital på minst 80 000 euro.  

Bolagets medel får betalas ut endast så som 
föreskrivs i denna lag. 
 

4 §  

Aktiers överlåtbarhet 

En aktie får överlåtas och förvärvas utan 
begränsningar, om inte annat föreskrivs i bo-
lagsordningen. 
 

5 §  

Verksamhetens syfte 

Syftet med bolagets verksamhet är att be-
reda vinst åt aktieägarna, om inte annat före-
skrivs i bolagsordningen.  
 

6 §  

Majoritetsprincipen 

Aktieägarna utövar sin beslutanderätt på 
bolagsstämman. Besluten fattas med enkel 
majoritet av de avgivna rösterna, om inte an-
nat föreskrivs i denna lag eller i bolags-
ordningen.  
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7 §  

Likställighet 

Alla aktier medför lika rätt i bolaget, om 
inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Bo-
lagsstämman, styrelsen, verkställande direk-
tören eller förvaltningsrådet får inte fatta be-
slut eller företa någon annan åtgärd som är 
ägnad att ge en aktieägare eller någon annan 
en otillbörlig fördel till nackdel för bolaget 
eller någon annan aktieägare. 
 

8 §  

Ledningens uppgift 

Bolagets ledning skall omsorgsfullt främja 
bolagets intressen.  
 

9 §  

Bestämmelsernas dispositiva karaktär 

Aktieägarna kan bestämma om bolagets 
verksamhet i bolagsordningen. I bolagsord-
ningen får inte tas in föreskrifter som strider 
mot tvingande bestämmelser i denna eller 
någon annan lag eller mot god sed.  
 
 

2 kap. 

Bildande av aktiebolag 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Avtal om bolagsbildning 

För bildandet av ett aktiebolag skall upprät-
tas ett skriftligt avtal om bolagsbildning som 
undertecknas av samtliga aktieägare. 

Genom att underteckna avtalet om bolags-
bildningen tecknar en aktieägare det antal ak-
tier som framgår av avtalet. Teckningen kan 
inte återtas efter det att samtliga aktier är 
tecknade, om inte något annat avtalas. 

Ledningsmedlemmarnas och revisorernas 
mandattid och uppgifter börjar när avtalet om 
bolagsbildningen har undertecknats. 

2 § 

Innehållet i avtalet om bolagsbildning 

I avtalet om bolagsbildning skall alltid an-
ges  

1) datum för avtalet, 
2) alla aktieägare och de aktier som var och 

en tecknar, 
3) det belopp som skall betalas till bolaget 

för varje aktie (teckningspris), 
4) tiden för aktiernas betalning, 
5) bolagets styrelseledamöter, samt 
6) bolagets revisorer. 
I avtalet om bolagsbildning skall tas in el-

ler till avtalet skall fogas en bolagsordning 
enligt 3 §. Räkenskapsperioden skall be-
stämmas antingen i avtalet eller i bolagsord-
ningen. 

I avtalet om bolagsbildning skall i före-
kommande fall nämnas verkställande direk-
tören och förvaltningsrådets ledamöter. Sty-
relsens och förvaltningsrådets ledamöter kan 
utses i avtalet.  
 

3 §  

Bolagsordning 

I bolagsordningen skall alltid anges  
1) bolagets firma, 
2) den kommun i Finland som är bolagets 

hemort, samt  
3) bolagets verksamhetsområde. 
Om bolaget har för avsikt att använda sin 

firma på två eller flera språk, skall varje 
språkform nämnas i bolagsordningen. 

I 5 kap. föreskrivs om ändring av bolags-
ordningen. 

Genom förordning av justitieministeriet 
kan föreskrivas om en standardbolagsordning 
för aktiebolag. 
 
 

4 § 

Teckningspris 

Teckningspriset för en aktie skall tas upp i 
aktiekapitalet, om det inte enligt avtalet om 
bolagsbildning eller enligt bolagsordningen 
delvis skall avsättas till fonden för inbetalt 
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fritt eget kapital eller om inte annat före-
skrivs i bokföringslagen (1336/1997).  
 

Betalning av aktier 

5 §  

Betalning i pengar 

Om teckningspriset skall betalas i pengar, 
skall det betalas på bolagets konto i en depo-
sitionsbank i Finland eller i ett utländskt kre-
ditinstituts filialkontor som har rätt att ta 
emot insättningar eller på ett motsvarande 
konto i utlandet. 
 

6 §  

Apport 

Om teckningspriset helt eller delvis betalas 
med annan egendom än pengar (apportegen-
dom), skall egendomen vid överlåtelsetid-
punkten vara av sådant ekonomiskt värde för 
bolaget som minst motsvarar betalningen. 
Med apportegendom får inte jämställas ett 
åtagande att utföra arbete eller tillhandahålla 
en tjänst.  

I avtalet om bolagsbildning skall anges om 
teckningspriset kan betalas med apportegen-
dom. Avtalet skall dessutom innehålla en re-
dogörelse i vilken apportegendomen och dess 
värde som betalning specificeras samt anges 
vilka omständigheter som påverkar värde-
ringen och vilka värderingsmetoder som till-
lämpas. Om bestämmelserna i detta moment 
inte har iakttagits, är tecknaren skyldig att 
visa att egendomen för bolaget var av sådant 
ekonomiskt värde som motsvarade betal-
ningen. Bristande belopp skall betalas till bo-
laget i pengar. 

Om teckningspriset betalas i pengar under 
förutsättning att bolaget mot vederlag förvär-
var egendom eller tjänster, skall på förvärvet 
på motsvarande sätt tillämpas vad som före-
skrivs om betalning med apportegendom. 

 
7 § 

Följderna av betalningsdröjsmål 

Styrelsen kan konstatera att rätten till en 

aktie är förverkad, om teckningspriset och 
eventuell dröjsmålsränta inte har betalts efter 
det att de har förfallit till betalning och sty-
relsen inte har beviljat tecknaren förlängd be-
talningstid. Styrelsen kan i så fall ge teck-
ningsrätten till någon annan. 

Den vars rätt enligt 1 mom. har konstate-
rats förverkad är skyldig att i ersättning till 
bolaget utöver eventuella indrivningskostna-
der betala en tiondel av aktiens teckningspris.  
 

Registrering och dess rättsverkningar 

8 § 

Registrering av bolaget 

Bolaget skall anmälas för registrering inom 
tre månader efter det att avtalet om bolags-
bildning undertecknats, vid äventyr att bo-
lagsbildningen förfaller. I handelsregisterla-
gen (129/1979) föreskrivs närmare om regi-
streringen. 

Endast aktier som är till fullo betalda inom 
den tid som nämns i 1 mom. får anmälas för 
registrering. 

Till registeranmälan skall fogas 
1) bolagets styrelseledamöters och verk-

ställande direktörs försäkran om att bestäm-
melserna i denna lag har iakttagits vid bo-
lagsbildningen, samt 

2) ett av bolagets revisorer utfärdat intyg 
över att denna lags bestämmelser om betal-
ning av aktier har iakttagits. 

Om en aktie har betalts med apportegen-
dom, skall till registeranmälan dessutom fo-
gas en godkänd revisors yttrande om den re-
dogörelse som avses i 6 § 2 mom. samt om 
huruvida egendomen för bolaget var av så-
dant ekonomiskt värde som minst motsvara-
de betalningen. 
 

9 §  

Registreringens rättsverkningar 

Bolaget uppkommer genom registreringen. 
Förpliktelser orsakade av en åtgärd som har 
vidtagits efter undertecknandet av avtalet om 
bolagsbildning eller av en i avtalet angiven 
åtgärd som har vidtagits högst ett år före un-
dertecknandet av avtalet övergår genom regi-
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streringen på bolaget. 
Efter registreringen kan en aktieägare inte 

som grund för befrielse från en aktieteckning 
åberopa att ett villkor i samband med bolags-
bildningen inte har uppfyllts. 
 
 
 

10 § 

Åtgärder före registreringen 

Före registreringen kan bolaget inte förvär-
va rättigheter eller åta sig skyldigheter och 
inte heller uppträda som part i en domstol el-
ler hos någon annan myndighet.  

För en åtgärd som på bolagets vägnar vid-
tagits före registreringen svarar de som del-
tagit i åtgärden eller beslutet om den solida-
riskt. Genom registreringen övergår ansvaret 
i enlighet med 9 § 1 mom. på bolaget. 

Styrelsen och verkställande direktören kan 
utan personligt ansvar föra talan i ärenden 
som gäller bolagsbildningen och vidta åtgär-
der för att kräva in betalning för aktier. 
 
 
 

11 § 

Rättshandlingar med ett oregistrerat bolag 

En avtalspart som visste att bolaget var ore-
gistrerat kan, om inte något annat avtalats, 
frånträda sitt avtal med bolaget om register-
anmälan om bildande av bolaget inte har 
gjorts inom den tid som nämns i 8 § 1 mom. 
eller om registrering har vägrats. En avtals-
part som inte visste att bolaget var oregistre-
rat kan frånträda avtalet till dess att bolaget 
har registrerats. 
 
 
 

12 § 

Bolagsbildningen  förfaller 

Bolagsbildningen förfaller om bolaget inte 
har anmälts för registrering inom den tid som 
anges i 8 § 1 mom. eller om registrering väg-
ras. 

Om bolagsbildningen förfaller, är styrelsen 
och verkställande direktören solidariskt an-
svariga för att det belopp som har betalts för 
tecknade aktier samt avkastningen på belop-
pet återbetalas till aktieägarna. Från det be-
lopp som skall återbetalas får dras av sedvan-
liga kostnader för åtgärder som avses i 10 § 
3 mom. 
 
 
 
Särskilda bestämmelser om publika aktiebo-

lag 

13 §  

Särskilda förmåner och kostnader 

I ett avtal om bildande av ett publikt aktie-
bolag skall nämnas bolagets kostnader för 
bildandet eller det beräknade maximibelop-
pet samt eventuella särskilda förmåner för de 
aktieägare som har undertecknat avtalet om 
bolagsbildning.  
 
 

14 §  

Betydande förvärv efter bolagsbildningen 

Om ett publikt aktiebolag på något annat 
sätt än med stöd av en sådan bestämmelse i 
avtalet om bolagsbildning som avses i 6 §, 
mot ett vederlag som utgör minst en tiondel 
av aktiekapitalet vid förvärvstidpunkten, 
inom två år från registreringen av bolaget 
förvärvar egendom av en person som under-
tecknat avtalet och förvärvet inte hör till bo-
lagets sedvanliga affärsverksamhet eller görs 
vid offentlig handel med värdepapper, skall 
förvärvet godkännas av bolagsstämman. 

På bolagsstämman skall läggas fram en re-
dogörelse som motsvarar vad som bestäms i 
6 § 2 mom. och som gäller den förvärvade 
egendomen och det betalda vederlaget samt 
en godkänd revisors yttrande om utredningen 
och om huruvida den förvärvade egendomen 
har ett värde som minst motsvarar det betalda 
vederlaget. Bolagsstämmans beslut skall an-
mälas för registrering inom sex månader från 
stämman. Redogörelsen och yttrandet skall 
fogas till registeranmälan. 
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3 kap. 

Aktier 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Aktier av samma och olika slag 

Alla aktier medför lika rätt i bolaget. I bo-
lagsordningen kan dock föreskrivas att i bo-
laget finns eller kan finnas aktier som medför 
olika rättigheter eller skyldigheter. Av bo-
lagsordningen skall då framgå olikheterna 
mellan aktierna. 

Aktier är av olika slag om de 
1) skiljer sig från varandra i fråga om röst-

värdet och den rätt som de medför vid utbe-
talning av bolagets medel, eller om de 

2) annars enligt bolagsordningen är av oli-
ka slag. 

I bolagsordningen kan föreskrivas om för-
utsättningarna och förfarandet för omvand-
ling av aktier till aktier av annat slag (om-
vandlingsklausul). Omvandlingen skall utan 
dröjsmål anmälas för registrering. Omvand-
lingen träder i kraft när anmälan har registre-
rats. 
 

2 §  

Utövande av aktierättigheter 

En förvärvare av en aktie får inte utöva de 
rättigheter som en aktieägare har i bolaget 
(ägarrättigheter) förrän förvärvaren har in-
förts i den aktiebok som avses i 15 § 1 mom. 
eller hos bolaget har anmält och tillförlitligt 
utrett sitt förvärv. Detta gäller dock inte så-
dana på aktier grundade rättigheter som ut-
övas genom uppvisande eller överlåtelse av 
aktiebrev, kuponger eller andra särskilda be-
vis som har utfärdats av bolaget. På aktier 
som har anslutits till värdeandelssystemet 
tillämpas 4 kap. 2 §. 

Om en aktie har flera ägare kan dessa utöva 
ägarrättigheter i bolaget endast genom en 
gemensam företrädare. 

En aktie som tillhör bolaget självt medför 
inga rättigheter i bolaget. 
 

En akties röstvärde 

3 §  

Röstvärde 

En aktie medför en röst i alla ärenden som 
behandlas på bolagsstämman. I bolagsord-
ningen kan dock föreskrivas att aktierna 
medför olika röstetal. 

I bolagsordningen kan dessutom föreskri-
vas att en aktie inte medför någon rösträtt 
över huvud taget eller att den inte ger rätt att 
rösta i vissa ärenden som behandlas på bo-
lagsstämman. En sådan bestämmelse kan i 
fråga om ett visst ärende som skall behandlas 
på bolagsstämman avse endast en del av bo-
lagets aktier. 
 
 
 
 
 
 

4 § 

Aktier utan rösträtt 

Om inte annat föreskrivs i bolagsordningen 
1) medför en aktie som avses i 3 § 2 mom., 

med undantag för rösträtten, alla andra rät-
tigheter som grundar sig på aktien, 

2) medför en aktie som avses i 3 § 2 mom. 
rösträtt i alla ärenden, om den vinstutdelning 
eller annat fritt eget kapital som enligt bo-
lagsordningen skall betalas på den oberoende 
av ett utdelningsbeslut inte har betalts ut när 
åtta månader har förflutit från räkenskaps-
periodens utgång,  

3) skall i ett ärende där en aktie som avses i 
3 § 2 mom. inte medför rösträtt, aktien inte 
beaktas vid beräkning av den majoritet som 
förutsätts för bolagsstämmans beslut. 

Om en aktie som avses i 3 § 2 mom. med-
för rösträtt i en del av de ärenden som be-
handlas på bolagsstämman, skall i bolags-
ordningen föreskrivas hur aktien beaktas när 
röstetalen räknas vid inlösen av minoritetsak-
tier enligt 18 kap. 1 §. 

En akties bokföringsmässiga motvärde och 
nominella belopp 
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5 §  

Bokföringsmässigt motvärde och nominellt 
belopp 

I 2 kap. 4 §, 9 kap. 6 § 1 mom. och i 
10 kap. 7 § 1 mom. föreskrivs om det belopp 
(bokföringsmässigt motvärde) till vilket en 
aktie skall tas upp i aktiekapitalet vid bolags-
bildning och emission av nya aktier. Aktier 
kan ha olika bokföringsmässiga motvärden. 

I bolagsordningen kan bestämmas ett no-
minellt belopp för bolagets aktier. Samtliga 
aktier skall i så fall lyda på samma nominella 
belopp. 

Om ett nominellt belopp har bestämts för 
bolagets aktier, skall minst det nominella be-
loppet för varje aktie tas upp i aktiekapitalet 
när bolaget bildas. På motsvarande sätt skall 
vid aktieemission av nya aktier eller vid 
emission av nya aktier på grund av options-
rätter aktiekapitalet samtidigt ökas med minst 
de emitterade aktiernas nominella belopp. 
Aktiekapitalet får inte minskas så att det un-
derstiger aktiernas sammanlagda nominella 
belopp.  
 

En akties överlåtbarhet 

6 §  

Tillåtna klausuler som begränsar omsätt-
ningen 

I bolagsordningen kan rätten att avyttra och 
förvärva aktier begränsas endast i enlighet 
med 7 och 8 §. 
 

7 § 

Inlösenklausul 

I bolagsordningen kan föreskrivas att en 
aktieägare, bolaget eller någon annan har rätt 
att lösa in en aktie som från någon annan 
ägare än bolaget övergår till en annan. I en 
inlösenklausul skall bestämmas vilka som 
har lösningsrätt och hur företrädesrätten mel-
lan flera som har lösningsrätt bestäms. 

Om inte annat föreskrivs i bolagsordningen 
skall följande iakttas vid inlösen: 

1) lösningsrätten gäller alla slags förvärv, 

2) alla aktier som är föremål för samma 
förvärv skall lösas in, 

3) lösenbeloppet är aktiens gängse pris, 
som i avsaknad av annan utredning anses 
vara det avtalade priset vid ett förvärv mot 
vederlag, 

4) styrelsen skall skriftligen eller på det sätt 
som kallelse till bolagsstämma utfärdas, 
inom en månad efter att ha underrättats om 
aktieövergången, underrätta de lösningsberät-
tigade om övergången, 

5) inlösningsanspråket skall riktas till bola-
get eller, om bolaget utnyttjar sin lösnings-
rätt, till aktieförvärvaren inom två månader 
från det att styrelsen har underrättats om ak-
tieövergången, samt 

6) lösenbeloppet skall betalas inom en må-
nad från utgången av den tidsfrist som nämns 
i 5 punkten eller, då lösenbeloppet inte är fast 
bestämt, från det att lösenbeloppet fastställ-
des. 

De tidsfrister som avses i 2 mom. 4—
6 punkten kan inte förlängas i bolagsord-
ningen. 

Innan det har framgått om lösningsrätten 
utnyttjas har den som en aktie har övergått 
till inte någon annan på aktien grundad rätt i 
bolaget än rätt vid utbetalning av bolagets 
medel och företrädesrätt vid aktieemission. 
De av emission följande rättigheterna och 
skyldigheterna övergår till den som utnyttjar 
sin lösningsrätt. 

Bolaget kan lösa in aktier endast med ut-
delningsbara medel. På beslut om inlösen 
skall i bolaget tillämpas 15 kap. 10 § 2 mom. 
 

8 § 

Samtyckesklausul 

I bolagsordningen kan föreskrivas att bola-
gets samtycke krävs för aktieförvärv genom 
överlåtelse. En sådan bestämmelse gäller 
dock inte aktier som har förvärvats på exeku-
tiv auktion eller ur ett konkursbo. 

Styrelsen beslutar om samtycke, om inte 
något annat föreskrivs i bolagsordningen. I 
bolagsordningen kan tas in bestämmelser om 
förutsättningarna för samtycke. Om flera ak-
tier har förvärvats på en gång skall samtyck-
esfrågan avgöras på samma sätt beträffande 
alla dessa aktier, om inte annat föreskrivs i 
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bolagsordningen. 
Om sökanden inte skriftligen har underrät-

tats om samtyckesbeslutet inom två månader 
från det att ansökan anlände till bolaget eller 
inom en kortare tid som anges i bolagsord-
ningen, anses samtycke ha givits. 

Innan samtycke givits har förvärvaren inte 
någon annan på aktien grundad rätt i bolaget 
än rätt vid utbetalning av bolagets medel och 
företrädesrätt vid aktieemission. En aktie 
som har förvärvats med stöd av företrädesrätt 
ger inte utan bolagets samtycke bättre rätt än 
vad som nämnts ovan. 
 
 
Aktiebrev och andra bevis över aktierättighe-

ter 

9 §  

Utfärdande av aktiebrev 

Styrelsen kan utfärda aktiebrev över bola-
gets aktier, om aktierna inte har anslutits till 
värdeandelssystemet. Aktiebrev får dock inte 
utfärdas förrän bolaget och aktierna har regi-
strerats. Aktiebrev får utfärdas endast till ak-
tieägare som är införda i aktieboken. 

Under de förutsättningar som nämns i 
1 mom. är styrelsen skyldig att på begäran av 
en aktieägare utfärda aktiebrev över dennes 
aktier. På begäran av en aktieägare skall sty-
relsen dessutom, mot ersättande av bolagets 
kostnader, dela upp, lägga samman eller på 
annat sätt byta ut aktiebrev om det är fråga 
om aktier av samma slag.  
 
 

10 §  

Innehållet i aktiebrev 

Ett aktiebrev kan ställas endast till viss per-
son. 

I aktiebrevet skall anges 
1) bolagets firma samt företags- och orga-

nisationsnummer, 
2) aktiernas ordningsnummer eller antal 

och aktiebrevets ordningsnummer 
3) aktieslaget, om det när aktiebrevet utfär-

das kan finnas aktier av olika slag i bolaget, 
samt 

4) en skyldighet att enligt 1 kap. 2 § 
2 mom. betala särskilda avgifter till bolaget, 
en omvandlingsklausul som avses i 1 § 
3 mom. i detta kapitel, en inlösenklausul som 
avses i 7 §, en samtyckesklausul som avses i 
8 § och ett förvärvs- eller inlösenvillkor som 
avses i 15 kap. 11 §, om det föreskrivs om 
sådana i bolagsordningen. 

Ett aktiebrev skall dateras och underteck-
nas av styrelsen eller av en person som sty-
relsen har bemyndigat. Namnteckningen får 
återges genom tryckning eller på något annat 
jämförbart sätt. 
 

11 § 

Anteckningar på aktiebrev i vissa fall 

På ett aktiebrev skall utan dröjsmål göras 
en anteckning när 

1) en aktie har förklarats ogiltig, 
2) medel betalas eller aktier lämnas ut mot 

uppvisande av aktiebrev, eller  
3) ett bevis som avses i 12 § 2 mom. utfär-

das mot uppvisande av aktiebrev. 
Om ett aktiebrev utfärdas i stället för ett 

aktiebrev som skall dödas, skall detta anges i 
aktiebrevet.  
 

12 §  

Andra bevis över aktierättigheter 

Innan ett aktiebrev utfärdas kan bolaget ut-
färda ett bevis som gäller rätt till en eller fle-
ra aktier och som innehåller ett villkor att ak-
tiebrev utfärdas endast mot återlämnande av 
beviset (interimsbevis). På beviset skall på 
begäran antecknas de betalningar som har 
gjorts för en aktie. Angående beviset gäller i 
övrigt vad som i 10 § föreskrivs om aktie-
brev. 

Bolaget kan utfärda ett bevis över teck-
ningsrätt vid aktieemission (emissionsbevis) 
eller över optionsrätt (optionsbevis) eller ett 
bevis som avser någon annan motsvarande 
rätt och innehåller ett villkor att rättigheten 
kan utövas endast mot återlämnande av bevi-
set. Beviset skall ange villkoren för teckning 
av aktier eller utnyttjande av annan rätt. I 
fråga om undertecknande av beviset gäller 
vad som i 10 § 3 mom. föreskrivs om aktie-



 RP 109/2005 rd 
  

 

231

brev. 
Aktieemission eller utbetalning av medel 

kan verkställas också med användning av 
emissions- eller utdelningskuponger som hör 
till aktiebreven. Vid användning av emis-
sionskuponger utfärdas inga emissionsbevis. 
 

13 §  

Tillämpning av lagen om skuldebrev på ak-
tiebrev och andra bevis 

Om ett aktiebrev, ett interimsbevis eller ett 
i 12 § 2 mom. avsett bevis som ställts till viss 
man avyttras eller pantsätts, skall på motsva-
rande sätt tillämpas vad som i 13, 14 och 22 
§ i lagen om skuldebrev (622/1947) före-
skrivs om skuldebrev ställt till viss man eller 
order. Då skall den som innehar en aktie eller 
ett interimsbevis och som enligt bolagets an-
teckning på aktien eller interimsbeviset är in-
förd i aktieboken såsom aktieägare jämställas 
med en person som enligt 13 § 2 mom. i la-
gen om skuldebrev förmodas ha den rätt som 
skuldebrevet utvisar. Vad som i 13, 14 och 
22 § i lagen om skuldebrev föreskrivs om in-
nehavarskuldebrev skall tillämpas på sådana 
i 12 § 2 mom. avsedda bevis som inte har 
ställts till viss man. 

På en emissionskupong skall vad som i 
13, 14 och 22 § i lagen om skuldebrev före-
skrivs om innehavarskuldebrev tillämpas ef-
ter det att emissionsbeslutet har fattats. Om 
en emissionskupong har förvärvats tillsam-
mans med ett aktiebrev, har förvärvaren dock 
inte bättre rätt till kupongen än till aktiebre-
vet. Om emissionskupongen har överlåtits 
separat från aktiebrevet innan emissionsbe-
slutet har fattats, skall 14 § i lagen om skul-
debrev inte tillämpas. 

I 24 och 25 § i lagen om skuldebrev före-
skrivs om utdelningskuponger.  
 

14 § 

Bolagets tvångsmedel 

Om ett aktiebrev enligt denna lag skall för-
ses med en påskrift, kan bolaget förvägra på 
en aktie grundad rätt att få medel ur bolaget 
och rätt att få aktier till dess att aktiebrevet 
uppvisas i detta syfte. Detta gäller också i det 

fall att ett aktiebrev skall bytas ut till följd av 
en sådan omvandling av en aktie som avses i 
1 § 3 mom.  
 

Aktiebok och aktieägarförteckning 

15 § 

Aktiebok och aktieägarförteckning 

Om bolagets aktier inte har anslutits till 
värdeandelssystemet, skall styrelsen föra en 
förteckning över dem (aktiebok). I aktiebo-
ken antecknas aktierna eller aktiebreven i 
nummerföljd, dagen för utfärdandet samt ak-
tieägarens namn och adress. Om det i bolaget 
finns olika aktieslag, skall av aktieboken 
framgå av vilket slag varje aktie är samt 
eventuella andra skillnader i de rättigheter 
och skyldigheter som aktierna medför. Om 
något aktiebrev inte har utfärdats över en ak-
tie, skall i aktieboken dessutom antecknas till 
bolaget anmäld panträtt och annan motsva-
rande rätt som belastar aktien. 

Över de aktieägare som är införda i aktie-
boken skall föras en alfabetisk förteckning 
(aktieägarförteckning) med uppgift om varje 
ägares namn och adress samt hur många ak-
tier av olika slag var och en äger. 

Aktieboken och aktieägarförteckningen 
skall upprättas omedelbart efter det att bola-
get bildats. De skall föras på ett tillförlitligt 
sätt. 
 

16 §  

Införande av förvärv i aktieboken och aktie-
ägarförteckningen 

Av förvärvaren anmälda aktieförvärv samt 
andra till bolaget anmälda förändringar i för-
hållanden som framgår av aktieboken skall 
utan dröjsmål antecknas i aktieboken och ak-
tieägarförteckningen. Innan anteckningen 
görs skall tillförlitlig utredning läggas fram 
om förvärvet och om att överlåtelseskatten är 
betald. Anteckningen skall dateras. Om en 
aktie är föremål för lösningsrätt enligt 7 § el-
ler om sådant samtycke till aktieförvärv 
krävs som avses i 8 §, får anteckningen dock 
inte göras förrän det har blivit klart att lös-
ningsrätten inte utnyttjas eller innan sam-
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tycke givits. 
Om den senaste överlåtelsen av en aktie har 

antecknats in blanco på aktiebrevet eller inte-
rimsbeviset skall den nya ägarens namn skri-
vas in i aktiebrevet eller interimsbeviset in-
nan förvärvet antecknas i aktieboken och ak-
tieägarförteckningen. På aktiebrev eller inte-
rimsbevis som har visats upp för bolaget 
skall antecknas ett intyg om införandet i ak-
tieboken samt datum då detta skett. 

Om bolaget har endast en aktieägare skall 
aktieinnehavet utan dröjsmål anmälas för in-
förande i aktieboken och aktieägarförteck-
ningen, dock senast två månader efter för-
värvet. 
 

17 §  

Aktiebokens och aktieägarförteckningens of-
fentlighet 

Aktieboken och aktieägarförteckningen 
skall hållas tillgängliga för var och en på bo-
lagets huvudkontor. 

Var och en har rätt att mot ersättande av 
bolagets kostnader få kopior av aktieboken 
och aktieägarförteckningen eller delar av 
dem. 
 

4 kap. 

Aktier som hör till värdeandelssystemet 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Anslutning till värdeandelssystemet 

I bolagsordningen kan föreskrivas att bola-
gets aktier hör till det värdeandelssystem som 
avses i lagen om värdeandelssystemet 
(826/1991). 
 

2 §  

Aktierättigheter i värdeandelssystemet 

Den som har förvärvat en aktie som hör till 
värdeandelssystemet får inte utöva ägarrät-
tigheter i bolaget utan att ha antecknats i den 
aktieägarförteckning som avses i 3 §. I 28 § 2 

mom. i lagen om värdeandelssystemet före-
skrivs om utövande av de rättigheter som 
förvaltarregistrerade aktier medför. 

Rätt att delta i en bolagsstämma har endast 
aktieägare som tio dagar före bolagsstämman 
är införda i aktieägarförteckningen. Dessut-
om kan den som äger en förvaltarregistrerad 
aktie senast den nämnda dagen anmälas för 
att tillfälligt bli införd i aktieägarförteckning-
en för deltagande i bolagsstämman. Sådana 
förändringar i aktieinnehavet som har skett 
efter den ovan nämnda dagen påverkar inte 
rätten att delta i bolagsstämman och inte hel-
ler aktieägarens röstetal. 

Den som en aktie tillhör på den avstäm-
ningsdag som avses i ett beslut om utbetal-
ning av bolagets medel, i ett beslut om aktie-
emission eller i ett annat beslut har på en ak-
tie grundad rätt till en prestation vid utbetal-
ning av bolagets medel, rätt att få aktier och 
annan motsvarande rätt. En avstämningsdag 
kan bestämmas också i ett beslut om inlösen 
av aktier. Om inte annat föreskrivs i ett emis-
sionsbeslut skall teckningsrätten vid en emis-
sion mot vederlag när teckningen inleds regi-
streras på respektive värdeandelskonto, me-
dan aktier som emitteras vid en vederlagsfri 
emission skall registreras direkt på respektive 
värdeandelskonto.  
 

Aktieägar- och vänteförteckning 

3 §  

Aktieägarförteckning 

Över aktier som hör till värdeandelssyste-
met samt över deras ägare skall värdepap-
perscentralen med automatisk databehand-
ling föra en aktieägarförteckning i vilken an-
ges aktieägarens eller aktieförvaltarens 
namn, personbeteckning eller annat identifi-
kationssignum, kontakt-, betalnings- och be-
skattningsuppgifter, antal aktier av olika slag 
samt det kontoförande institut som har hand 
om det värdeandelskonto som aktierna har 
registrerats på. 

För en sådan tillfällig anteckning som av-
ses ovan i 2 § 2 mom. skall uppges aktieäga-
rens namn och adress, antalet aktier av olika 
slag som skall antecknas i aktieägarförteck-
ningen samt en sådan individualiserande 
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uppgift som enligt värdepapperscentralens 
regler skall ges i samband med en ansökan 
om identifikationssignum enligt 3 § 2 mom. i 
lagen om värdeandelskonton (827/1991). 
 

4 §  

Vänteförteckning 

Då ett bolag bildas eller nya aktier emitte-
ras skall den som har rätt till en aktie inte an-
tecknas i aktieägarförteckningen utan i en 
särskild förteckning (vänteförteckning) som 
förs vid värdepapperscentralen, till dess att 
bolaget och aktierna har registrerats. I an-
slutning till förvärvaren skall i förteckningen 
göras anteckning om betalning för aktien. 

Om en aktie är föremål för en sådan lös-
ningsrätt som avses i 3 kap. 7 § eller om det 
krävs samtycke enligt 3 kap. 8 § för förvärv 
av aktien, skall ett förvärv som har anmälts 
för införande i aktieägarförteckningen i stäl-
let antecknas i vänteförteckningen tills det 
har utretts att inlösenrätten inte utnyttjas eller 
tills samtycke har givits. På sådana aktier till-
lämpas 3 kap. 7 § 4 mom. och 8 § 4 mom. 

 
 

5 §  

Aktieägar- och vänteförteckningens offent-
lighet 

Var och en har rätt att ta del av aktieägar-
förteckningen och vänteförteckningen hos 
värdepapperscentralen, och om bolaget har 
terminalförbindelse till värdepapperscentra-
len, också på bolagets huvudkontor. Kopior 
skall lämnas av förteckningarna eller delar av 
dem under de förutsättningar som anges i 
3 kap. 17 § 2 mom. Vad som föreskrivs ovan 
i detta moment gäller en aktieägarförteckning 
som är avstämd enligt den tidpunkt som av-
ses i 2 § 2 mom. i detta kapitel, till dess att 
bolagsstämman avslutas. 

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller dock 
inte personbeteckningar, betalnings- och be-
skattningsuppgifter eller uppgifter om på vil-
ket kommissionskonto aktier som en aktie-
ägare lämnat till försäljning har registrerats. 
När det gäller rätten att få uppgifter om vilket 
kontoförande institut som har hand om det 

värdeandelskonto som aktierna är registrera-
de på tillämpas vad som i 29 a § i lagen om 
värdeandelssystemet föreskrivs om rätten att 
få uppgifter om värdeandelskonton. 
 
 
Anslutning av aktier till värdeandelssystemet 

genom ändring av bolagsordningen 

6 §  

Beslut om anslutning 

I bolagsstämmans beslut om att ändra bo-
lagsordningen genom att i den ta in en i 1 § 
avsedd bestämmelse om att bolagets aktier 
hör till värdeandelssystemet skall bestämmas 
den tid inom vilken aktierna skall anslutas till 
värdeandelssystemet (anmälningstid), eller 
också skall styrelsen bemyndigas att besluta 
om saken. Beslutet om anslutningen och an-
mälningstiden skall utan dröjsmål anmälas 
för registrering. 
 
 

7 §  

Underrättelse om beslut 

Bolaget skall senast tre månader före an-
mälningstiden utgång underrätta aktieägarna 
om ett sådant beslut som avses i 6 §. Härvid 
skall också ges anvisningar om hur en aktie-
ägare eller aktiebrevsinnehavare skall gå till 
väga för att få sin aktierätt registrerad på ett 
värdeandelskonto samt hur övriga rättigheter 
som hänför sig till aktierna kan registreras.  

För underrättelsen gäller detsamma som för 
kallelse till bolagsstämma. Underrättelsen 
skall, utöver vad som i bolagsordningen före-
skrivs om kallelse till bolagsstämma, sändas 
skriftligt till varje aktieägare vars namn och 
adress är kända för bolaget samt publiceras i 
den officiella tidningen. Underrättelsen och 
anvisningarna skall sändas också till värde-
papperscentralen och till de kontoförande in-
stituten. 

I värdepappercentralens regler kan vid be-
hov förskrivas närmare om det förfarande 
som avses i 1 och 2 mom. 
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8 §  

Registrering av rättigheter 

När ett beslut som avses i 6 § har registre-
rats och anmälningstiden börjat löpa kan ak-
tieägaren hos det kontoförande institutet krä-
va registrering av sin rätt. Registreringarna 
skall ske på ett sådant av värdepapperscentra-
len godkänt sätt som innebär att varje akties 
samband med registreringen på värdeandels-
kontot kan utredas. Om ett aktiebrev har ut-
färdats över en aktie skall aktieägaren över-
lämna aktiebrevet till det kontoförande insti-
tutet, som på aktiebrevet skall anteckna att 
aktierna har anslutits till värdeandelssyste-
met.  

Panthavare och andra rättsinnehavare kan 
anmäla sina rättigheter för registrering på ak-
tieägarens värdeandelskonto. Om aktieägaren 
inte har något värdeandelskonto och om sö-
kanden ger det kontoförande institutet en ut-
redning om sin rätt, skall institutet i aktieäga-
rens namn öppna ett värdeandelskonto på 
vilket aktien och innehavarens rätt registre-
ras. Pantsättningen kan i detta fall registreras 
utan kontoinnehavarens skriftliga samtycke.   
 
 
 
 

9 §  

Verkan av anmälningstidens utgång 

När anmälningstiden har gått ut kan de rät-
tigheter som en aktieägare har i bolaget inte 
utövas, om rätten inte har registrerats i vär-
deandelssystemet enligt 8 §. 
 
 
 

10 §  

Aktier som registreras på gemensamt konto 

Värdepapperscentralen skall senast vid 
anmälningstidens utgång i bolagets namn 
öppna ett gemensamt värdeandelskonto för 
de aktieägares räkning vilkas rättigheter inte 
inom anmälningstiden har krävts bli registre-
rade i värdeandelssystemet.  

Om registrering enligt 8 § inte har krävts 
trots att tio år förflutit från anmälningstidens 
utgång, kan bolagsstämman besluta att rätten 
till en aktie som anslutits till värdeandelssy-
stemet och de på denna grundade rättigheter-
na har förverkats. På en förverkad aktie till-
lämpas bestämmelserna om bolagets innehav 
av egna aktier.  
 
 
 
Avförande av aktier ur värdeandelssystemet  

11 § 

Beslut om avförande 

I bolagsstämmans beslut om ändring av bo-
lagsordningen genom en strykning av en i 1 § 
avsedd bestämmelse om anslutning av bola-
gets aktier till värdeandelssystemet skall 
samtidigt bestämmas ett datum då aktierna 
avförs ur värdeandelssystemet, eller också 
skall styrelsen bemyndigas att besluta om sa-
ken. Beslutet om avförandet av aktierna och 
om tidpunkten för detta skall utan dröjsmål 
anmälas för registrering. 

Bolaget skall senast tre månader innan ak-
tierna avförs underrätta aktieägarna om be-
slutet. På underrättelsen skall 7 § 2 och 
3 mom. tillämpas. 
 
 

12 §  

Upprättande av aktiebok och aktieägarför-
teckning samt utfärdande av aktiebrev 

När aktier avförs ur värdeandelssystemet 
skall bolaget utan dröjsmål upprätta en aktie-
bok och en aktieägarförteckning enligt 3 kap. 
15 § på basis av förteckningarna i värdean-
delssystemet samt vid behov på basis av den 
föregående aktieboken. 

På utfärdandet av aktiebrev skall 3 kap. 9 § 
tillämpas. Om en aktie är föremål för 
panträtt, utmätning eller säkerhetsåtgärder 
som har noterats på värdeandelskontot, får 
aktien inte avföras ur värdeandelssystemet 
utan att det samtidigt utfärdas ett aktiebrev, 
som överlämnas till panthavaren eller utsök-
ningsmyndigheten. 
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DEL II 

Förvaltning och bokslut 

5 kap. 

Bolagsstämma 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Aktieägarnas beslutsfattande 

Aktieägarna utövar sin beslutanderätt på 
bolagsstämman. 

Aktieägarna kan utan hinder av 1 mom. 
och utan att hålla bolagsstämma enhälligt be-
sluta om ärenden som ankommer på bolags-
stämman. Beslutet skall registreras, dateras, 
numreras och undertecknas. Om det finns 
flera än en aktieägare i bolaget, skall minst 
två av dem underteckna beslutet. På det regi-
strerade beslutet skall i övrigt tillämpas vad 
som föreskrivs om stämmoprotokoll.  
 

2 §  

Behörighet 

Bolagsstämman beslutar om ärenden som 
enligt denna lag ankommer på den. I bolags-
ordningen kan föreskrivas att bolagsstämman 
beslutar om ärenden som hör till verkställan-
de direktörens och styrelsens allmänna behö-
righet. 

I 6 kap. 7 § föreskrivs hur ärenden som hör 
till bolagsstyrelsens och verkställande direk-
törens allmänna behörighet förs till bolags-
stämman för avgörande. Om aktieägarna är 
eniga, kan de i enskilda fall också annars av-
göra sådana ärenden. 
 
 

3 §  

Ordinarie och extra bolagsstämma 

Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom 
sex månader från räkenskapsperiodens ut-
gång.  

Den ordinarie bolagsstämman skall besluta 
om  

1) fastställande av bokslutet, vilket i ett 
moderbolag omfattar också fastställande av 
koncernbokslutet, 

2) användningen av den vinst som ba-
lansräkningen utvisar, 

3) val av styrelse- och förvaltningsrådsle-
damöter samt revisorer, om inte i denna lag 
eller bolagsordningen föreskrivs något annat 
om valet av dem eller om deras mandattider, 
samt om 

4) andra ärenden som enligt bolagsord-
ningen skall behandlas på den ordinarie bo-
lagsstämman. 

Extra bolagsstämma skall hållas om 
1) så föreskrivs i bolagsordningen, 
2) styrelsen anser att det finns skäl till det, 
3) en aktieägare eller revisor kräver det i 

enlighet med 4 §, eller om 
4) förvaltningsrådet anser det vara motive-

rat och enligt bolagsordningen har rätt att be-
sluta om extra bolagsstämma. 
 
 

4 §  

Rätt att kräva extra bolagsstämma 

Extra bolagsstämma skall hållas, om en re-
visor eller ägare till sammanlagt en tiondel 
eller en i bolagsordningen angiven mindre 
andel av samtliga aktier skriftligen kräver det 
för behandling av ett visst ärende. Stämmo-
kallelse skall i ett privat aktiebolag utfärdas 
inom två veckor och i ett publikt aktiebolag 
inom en månad från det att yrkandet kom in 
till bolaget. 
 
 

5 §  

Rätt att få ett ärende upptaget till behandling 
vid bolagsstämman 

En aktieägare har rätt att få ett ärende som 
enligt denna lag ankommer på bolagsstäm-
man upptaget till behandling på stämman, 
om aktieägaren begär det skriftligen av sty-
relsen i så god tid att ärendet kan tas upp i 
stämmokallelsen. 
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Deltagande i bolagsstämma 

6 § 

Aktieägarnas deltagande 

Varje aktieägare har rätt att delta i bolags-
stämman. 

En förutsättning för deltagande är enligt 
3 kap. 2 § 1 mom. att aktieägaren är införd i 
aktieboken eller har anmält sitt förvärv till 
bolaget och lagt fram en tillförlitlig utredning 
om detta. En förutsättning för deltagande i 
bolagsstämman i ett bolag som hör till värde-
andelssystemet är att aktieägaren senast tio 
dagar före bolagsstämman är införd i aktie-
ägarförteckningen så som förskrivs i 4 kap. 
2 § 2 mom. 
 

7 §  

Anmälan  

I bolagsordningen kan som en förutsättning 
för en aktieägares deltagande i bolagsstäm-
man uppställas att denne anmäler sig till bo-
laget senast en viss dag, tidigast tio dagar 
före bolagsstämman. Den sista anmälnings-
dagen skall nämnas i stämmokallelsen.  
 

8 §  

Ombud och biträde 

En aktieägare får utöva sin rätt vid bolags-
stämman genom ombud. Ombudet skall visa 
upp en daterad fullmakt eller på något annat 
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda ak-
tieägaren. Fullmakten gäller endast en stäm-
ma, om inte något annat framgår av den. 

En aktieägare och ett ombud får anlita bi-
träde vid stämman. 
 
 

9 §  

Bolagets egna aktier 

Deltagande i bolagsstämman kan inte ske 
med aktier som tillhör bolaget eller dess dot-
tersammanslutning. Sådana aktier beaktas 
inte heller när det för ett giltigt beslut eller 

för utövande av en viss befogenhet krävs 
samtycke av samtliga aktieägare eller av 
ägarna till en viss andel av bolagets aktier. 
 
 

10 § 

Andra personers rätt att delta i stämman 

Styrelse- och förvaltningsrådsledamöterna 
samt verkställande direktören har rätt att vara 
närvarande vid bolagsstämman, om inte den-
na i ett enskilt fall beslutar något annat. Sty-
relse- och förvaltningsrådsledamöterna samt 
verkställande direktören skall se till att aktie-
ägarnas frågerätt enligt 25 § kan förverkligas. 
I revisionslagen (936/1994) föreskrivs om en 
revisors närvaro vid bolagsstämman. Bolags-
stämman kan tillåta också andra personer att 
vara närvarande vid stämman. 
 
 
 

Allmänt om beslutsfattandet 

11 §  

Ärenden som skall avgöras 

Bolagsstämman får besluta endast om ären-
den som har nämnts i kallelsen eller som en-
ligt bolagsordningen skall behandlas på 
stämman. Ordinarie bolagsstämman skall 
dock alltid besluta om ärenden som nämns i 
3 § 2 mom., och den kan besluta om revi-
sorsval enligt 7 kap. 5 § samt behandla för-
slag till sådan särskild granskning som avses 
i 7 kap. 7 §.  

Bolagsstämman kan utan hinder av 1 mom. 
besluta om sammankallande av en ny stäm-
ma och om överföring av ärenden till fortsatt 
stämma. 
 
 

12 §  

Röstetal 

Var och en får vid bolagsstämman rösta 
med det sammanlagda röstetalet för de aktier 
som han företräder, om inte annat föreskrivs i 
bolagsordningen.  
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13 §  

Likställighetsprincipen 

Bolagsstämman får inte fatta beslut som 
strider mot den likställighetsprincip som av-
ses i 1 kap. 7 §. 
 

14 § 

Jäv 

En aktieägare eller dennes ombud får inte 
rösta i ett ärende om talan mot aktieägaren 
själv eller i ett ärende om aktieägarens befri-
else från skadestånd eller någon annan för-
pliktelse mot bolaget. En aktieägare eller 
dennes ombud får inte heller rösta i ett ären-
de som gäller talan mot någon annan person 
eller befrielse av denne från en förpliktelse, 
om aktieägaren i ärendet har ett väsentligt in-
tresse som kan strida mot bolagets. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte 
om samtliga aktieägare är jäviga. 
 

15 §  

Åsidosättande av formkrav 

Ett ärende som har behandlats utan iaktta-
gande av procedurbestämmelserna i denna 
lag eller bestämmelserna i bolagsordningen 
får avgöras endast om de aktieägare som be-
rörs av försummelsen ger sitt samtycke. 
 
 

Förfarandet på stämman 

16 §  

Platsen för stämman samt deltagande med 
tekniska hjälpmedel 

Bolagsstämma skall hållas på bolagets he-
mort, om någon annan ort inte bestäms i bo-
lagsordningen. Av synnerligen vägande skäl 
kan stämman hållas också på någon annan 
ort än hemorten eller den ort som anges i bo-
lagsordningen. 

I bolagsordningen kan föreskrivas att del-
tagande i stämman kan ske också med tek-
niska hjälpmedel. Också styrelsen kan beslu-

ta om saken, om annat inte föreskrivs i bo-
lagsordningen. En förutsättning för detta för-
farande är att deltaganderätten och riktighe-
ten av rösträkningen kan kontrolleras på mot-
svarande sätt som vid en vanlig bolagsstäm-
ma. Möjligheten att delta med tekniska 
hjälpmedel skall nämnas i stämmokallelsen. I 
stämmokallelsen skall också nämnas eventu-
ella begränsningar i yttranderätten för aktie-
ägare som deltar med tekniska hjälpmedel. 
 

17 §  

Sammankallande  

Bolagsstämma sammankallas av styrelsen. 
I bolagsordningen kan bestämmas att också 
förvaltningsrådet har rätt att sammankalla 
bolagsstämma. 

Om bolagsstämma inte sammankallas trots 
att en kallelse borde utfärdas enligt lag, bo-
lagsordningen eller bolagsstämmans beslut 
eller om de gällande bestämmelserna och fö-
reskrifterna om stämmokallelse har överträtts 
i något väsentligt avseende, skall länsstyrel-
sen på ansökan av en styrelse- eller förvalt-
ningsrådsledamot, verkställande direktören, 
en revisor eller en aktieägare berättiga sö-
kanden att sammankalla stämman på bola-
gets bekostnad. Länsstyrelsens beslut kan 
verkställas även om det inte vunnit laga kraft. 
 
 

18 §  

Stämmokallelsens innehåll 

I stämmokallelsen skall nämnas bolagets 
namn, tid och plats för stämman samt de 
ärenden som skall behandlas på stämman. 
Om ett ärende som gäller ändring av bolags-
ordningen skall behandlas på stämman, skall 
ändringens huvudsakliga innehåll nämnas i 
kallelsen. 

Särskilda bestämmelser om stämmokallel-
sens innehåll finns i  

1) 7 §, som gäller anmälan, 
2) 16 § 2 mom., som gäller användning av 

tekniska hjälpmedel, 
3) 19 § 3 mom., som gäller senare stämma, 
4) 9 kap. 4 § 2 mom., som gäller riktad 

emission, 
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5) 15 kap. 5 § 3 mom., som gäller inlösen 
genom minskning av aktiekapitalet, 

6) 15 kap. 6 § 3 mom., som gäller riktat 
förvärv och riktad inlösen av egna aktier och 
15 kap. 9 § 3 mom., som gäller sammanlägg-
ning av aktier, 

7) 16 kap. 10 § 2 mom., som gäller fusion, 
samt i  

8) 17 kap. 10 § 2 mom., som gäller del-
ning. 
 
 

19 §  

Kallelsetid 

Stämmokallelse skall utfärdas tidigast två 
månader och senast en vecka före bolags-
stämman, den sista anmälningsdagen enligt 
7 § eller den i 4 kap. 2 § 2 mom. angivna da-
gen för bolag som har anslutits till värdean-
delssystemet. I ett publikt aktiebolag kan kal-
lelsen dock utfärdas tidigast tre månader före 
den ovan nämnda dagen. 

Särskilda bestämmelser om kallelsetiden 
finns i  

1) 24 § 3 mom., som gäller fortsatt stäm-
ma, 

2) 16 kap. 10 § 1 mom., som gäller fusion, 
3) 17 kap. 10 § 1 mom., som gäller del-

ning, samt i 
4) 20 kap. 3 § 2 mom., som gäller likvida-

tion. 
Om en förutsättning för ett giltigt beslut 

enligt bolagsordningen är att beslutet fattas 
på två stämmor, får kallelse till den senare 
stämman inte utfärdas förrän den första 
stämman har hållits. I kallelsen skall nämnas 
det beslut som den första stämman har fattat. 
 
 

20 §  

Kallelsesätt 

Till varje aktieägare vars adress är känd för 
bolaget skall sändas en skriftlig stämmokal-
lelse, om inte annat föreskrivs i bolagsord-
ningen. 

Utöver vad som föreskrivs i bolagsord-
ningen skall till varje aktieägare vars adress 
är känd för bolaget sändas en skriftlig kallel-

se, om stämman skall behandla en sådan änd-
ring av bolagsordningen som avses i 29 §. 
Motsvarande bestämmelser om skriftlig kal-
lelse finns i 

1) 16 kap. 10 § 2 mom., som gäller det 
överlåtande bolaget vid fusion, 

2) 17 kap. 10 § 2 mom., som gäller det ur-
sprungliga bolaget vid delning, samt 

3) 20 kap. 3 § 2 mom., som gäller bolags 
likvidation och 20 kap. 18 § 1 mom., som 
gäller fortsatt likvidation. 
 
 
 

21 §  

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Styrelsens beslutsförslag samt, om bokslu-
tet behandlas på stämman, bokslutet, verk-
samhetsberättelsen och revisionsberättelsen 
skall i minst en veckas tid före stämman hål-
las tillgängliga för aktieägarna på bolagets 
huvudkontor eller webbsidor, utan dröjsmål 
sändas till aktieägare som ber om dem samt 
läggas fram på bolagsstämman. 

Om ett beslut gäller emission av aktier, op-
tionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier, fondförhöjning av 
aktiekapitalet, vinstutdelning, utbetalning av 
medel från en fond som hänförs till det fria 
egna kapitalet, minskning av aktiekapitalet, 
förvärv eller inlösen av egna aktier eller lik-
vidation, och om bokslutet inte behandlas på 
stämman gäller 1 mom. också 

1) det senaste bokslutet samt den senaste 
verksamhetsberättelsen och revisionsberättel-
sen, 

2) ett beslut som eventuellt efter den senas-
te räkenskapsperioden har fattats om utbetal-
ning av bolagets medel, 

3) delårsrapporter som har upprättats efter 
den senaste räkenskapsperioden, samt 

4) styrelsens redogörelse för sådana hän-
delser efter det senaste bokslutet eller den 
senaste delårsrapporten som väsentligt på-
verkar bolagets ställning. 

I 16 kap. 11 § och 17 kap. 11 § föreskrivs 
om handlingar som i samband med fusions- 
och delningsbeslut skall hållas tillgängliga 
och sändas till den som ber om dem.  
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22 §  

Undantag från skyldigheten att hålla hand-
lingar tillgängliga och sända dem 

Vad som i 21 § föreskrivs om att hålla bok-
slutet, verksamhetsberättelsen och revisions-
berättelsen tillgängliga före bolagsstämman 
och sända dem tillämpas inte, om bolaget i 
enlighet med värdepappersmarknadslagen 
har offentliggjort informationen senast en 
vecka före bolagsstämman. 
 

23 §  

Ordförande, röstlängd och protokoll 

Bolagsstämman skall öppnas av en person 
som utsetts av sammankallaren. Bolags-
stämman väljer en ordförande för sig, om 
inte något annat föreskrivs i bolagsordning-
en. Om i bolagsordningen föreskrivs om bo-
lagsstämmans ordförande, skall ordföranden 
också öppna stämman. 

Ordföranden skall se till att det över de 
närvarande aktieägarna, ombuden och biträ-
dena upprättas en förteckning i vilken införs 
varje aktieägares aktieantal och röstetal (röst-
längd). Aktieägarförteckningen skall läggas 
fram på stämman. 

Ordföranden skall se till att protokoll förs 
vid stämman. I protokollet skall antecknas 
besluten samt röstningsresultaten. Ordföran-
den och en för ändamålet vald justerare skall 
underteckna protokollet. Röstlängden skall 
tas in i eller fogas till stämmoprotokollet. 
Protokollen skall numreras löpande och för-
varas på betryggande sätt. 

Protokollet skall senast två veckor efter 
stämman hållas tillgängligt för aktieägarna 
på bolagets huvudkontor eller läggas ut på 
bolagets webbsidor, och en kopia av proto-
kollet skall sändas till de aktieägare som ber 
om det. Aktieägarna har rätt att få kopior av 
protokollbilagor mot ersättande av bolagets 
kostnader.  
 

24 §  

Fortsatt stämma 

Bolagsstämman kan besluta att behand-

lingen av ett ärende skall överföras till en 
fortsatt stämma. 

Den ordinarie bolagsstämman kan överföra 
ett ärende som gäller godkännande av bok-
slutet och användning av bolagets vinst till 
en fortsatt stämma, om ägare till minst en ti-
ondel av samtliga aktier kräver det. Den fort-
satta stämman skall hållas tidigast en månad 
och senast tre månader efter den ordinarie 
bolagsstämman. Beslutet behöver inte på yr-
kande av en minoritet skjutas upp flera gång-
er. 

Till den fortsatta stämman skall utfärdas en 
särskild kallelse, om den hålls över fyra 
veckor efter bolagsstämman. En kallelse till 
fortsatt stämma kan alltid utfärdas senast fyra 
veckor före stämman.  
 

25 §  

Frågerätt 

Styrelsen och verkställande direktören skall 
vid bolagsstämman på begäran av en aktie-
ägare ge närmare upplysningar om omstän-
digheter som kan inverka på bedömningen av 
ett ärende som behandlas på stämman. Om 
stämman behandlar bokslutet, gäller skyldig-
heten också bolagets ekonomiska ställning 
över huvud taget, inklusive bolagets förhål-
lande till en annan sammanslutning eller stif-
telse som hör till samma koncern. Informa-
tion som skulle medföra väsentlig olägenhet 
för bolaget får emellertid inte lämnas ut.  

Om en aktieägares frågor kan besvaras en-
dast utgående från information som stämman 
inte har tillgång till, skall svaret ges skriftli-
gen inom två veckor. Svaret skall ges den ak-
tieägare som har ställt frågan samt andra ak-
tieägare som ber om det. 
 
 

Beslutskrav 

26 §  

Majoritetsbeslut 

Som bolagsstämmans beslut gäller det för-
slag som har biträtts med mer än hälften av 
de avgivna rösterna, om inte annat föreskrivs 
i denna lag. Vid val anses den vald som har 
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fått de flesta rösterna. Bolagsstämman kan 
före valet besluta att den blir vald som får 
mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid 
lika röstetal avgörs val genom lottdragning 
medan andra omröstningar avgörs med ord-
förandens röst, om inte annat föreskrivs i bo-
lagsordningen. 

I bolagsordningen kan majoritetskravet 
lindras endast i fråga om val.  
 
 

27 §  

Beslut med kvalificerad majoritet 

Om ett beslut skall fattas med kvalificerad 
majoritet gäller som bolagsstämmans beslut 
det förslag som har biträtts med minst två 
tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid 
stämman företrädda aktierna. 

Om inte annat föreskrivs i denna lag eller i 
bolagsordningen förutsätts kvalificerad majo-
ritet för beslut som gäller  

1) ändring av bolagsordningen, 
2) riktad aktieemission, 
3) emission av optionsrätter och andra sär-

skilda rättigheter som berättigar till aktier, 
4) förvärv och inlösen av egna aktier i ett 

publikt aktiebolag, 
5) riktat förvärv av egna aktier, 
6) fusion, 
7) delning, samt  
8) likvidation och avslutande av likvida-

tion. 
Om det finns aktier av olika slag i bolaget, 

är en förutsättning för ett giltigt beslut om fu-
sion i det överlåtande bolaget, delning i det 
ursprungliga bolaget, likvidation och avslu-
tande av likvidation samt om riktat förvärv 
av egna aktier i ett publikt aktiebolag dessut-
om att beslutet biträds med en kvalificerad 
majoritet av de aktier av varje slag som är fö-
reträdda vid stämman. 

Kravet på kvalificerad majoritet kan inte 
lindras genom en bestämmelse i bolagsord-
ningen. 
 

28 §  

Ändring av ett aktieslags rättigheter  

Ett beslut om en sådan ändring av bolags-

ordningen att olika aktieslag sammanslås el-
ler ett helt aktieslags rättigheter annars för-
sämras, skall fattas med sådan kvalificerad 
majoritet som avses i 27 §. En förutsättning 
för ett giltigt beslut är dessutom att beslutet 
biträds med en kvalificerad majoritet av de 
aktier av varje slag som är företrädda vid 
stämman samt att samtycke fås av majorite-
ten av de aktieägare som har aktier av de slag 
vilkas rättigheter försämras.  
 
 
 
 
 
 

29 §  

En aktieägares samtycke 

En aktieägares samtycke till ändring av bo-
lagsordningen skall inhämtas när 

1) aktieägarens rätt till en andel av bolagets 
vinst eller nettoförmögenhet minskas genom 
en sådan bestämmelse i bolagsordningen som 
avses i 13 kap. 9 §, 

2) aktieägarens betalningsskyldighet gent-
emot bolaget ökas, 

3) rätten att förvärva aktieägarens aktier i 
bolaget begränsas genom att det i bolagsord-
ningen tas in en sådan inlösenklausul som 
avses i 3 kap. 7 § eller en sådan samtyckes-
klausul som avses i 3 kap. 8 §,  

4) aktieägarens rätt att kräva vinstutdelning 
begränsas på det sätt som avses i 13 kap. 7 §,  

5) aktieägarens aktie förenas med ett sådant 
inlösenvillkor som avses i 15 kap. 10 §, 

6) bolagets rätt till skadestånd begränsas på 
det sätt som avses i 22 kap. 9 §, eller när 

7) det inbördes förhållandet mellan de rät-
tigheter som aktier av samma slag medför 
ändras på ett sätt som berör aktieägarens ak-
tier. 

Aktieägarens samtycke skall inhämtas ock-
så för riktad inlösen av aktieägarens aktier 
enligt 15 kap. 6 § eller för beslut om ändring 
av företagsformen enligt 19 kap. 5 §. 

Bolagsstämman får inte fatta beslut som 
strider mot den likställighetsprincip som av-
ses i 1 kap. 7 § utan samtycke av den aktie-
ägare på vars bekostnad en otillbörlig fördel 
ges. 
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Övriga bestämmelser 

30 §  

Ändring av bolagsordningen 

Bolagsstämman beslutar om ändring av bo-
lagsordningen. Beslutet skall fattas med så-
dan kvalificerad majoritet som avses i 27 §. 

Ett beslut om ändring av bolagsordningen 
skall utan dröjsmål anmälas för registrering 
och får inte verkställas förrän det har regi-
strerats. Om en ändring av bolagsordningen 
förutsätter verkställighetsåtgärder som skall 
registreras, skall ändringen dock anmälas för 
registrering och registreras i samband med 
verkställighetsåtgärderna.  

Om den rätt som en aktie medför bestäms 
utifrån aktiens nominella belopp, skall denna 
rätt inte påverkas av att det nominella belop-
pet slopas, om inte något annat beslutas. 
 
 
 

31 § 

Klander av beslut 

I 21 kap. föreskrivs om klander av bolags-
stämmans beslut.  
 
 
 

6 kap. 

Aktiebolagets ledning och företrädare 

Ledning 

1 § 

Bolagets ledning 

Bolaget skall ha en styrelse. Det kan också 
ha en verkställande direktör och ett förvalt-
ningsråd. 

I 1 kap. 7 § föreskrivs om förbud mot be-
slut som strider mot likställighetsprincipen, i 
1 kap. 8 § om omsorgsplikten och i 22 kap. 
om skadeståndsansvar.  

I 25—28 § föreskrivs om företrädande av 
bolaget. 

Styrelsens uppgifter och beslutsfattande 

2 §  

Styrelsens allmänna uppgifter 

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning 
och för att bolagets verksamhet är ändamåls-
enligt organiserad (allmän behörighet). Sty-
relsen svarar för att bolagets bokföring och 
tillsynen över medelsförvaltningen är ordnad 
på behörigt sätt. 

Styrelsen och styrelseledamöter får inte föl-
ja sådana beslut av bolagsstämman, förvalt-
ningsrådet eller styrelsen som strider mot 
denna lag eller bolagsordningen och således 
är ogiltiga. 
 

3 §  

Styrelsens beslutsfattande 

Som styrelsens beslut gäller majoritetens 
åsikt, om det inte i bolagsordningen förut-
sätts kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal 
avgör ordförandens röst. Om rösterna faller 
lika vid val av ordförande och om något an-
nat inte har bestämts när styrelsen valdes el-
ler föreskrivits i bolagsordningen, avgörs va-
let genom lottdragning. 

Styrelsen är beslutför när över hälften av 
dess ledamöter är närvarande, om inte bo-
lagsordningen förutsätter ett större antal. I 
antalet beaktas de valda styrelseledamöterna. 
När antalet räknas ut anses de jäviga ledamö-
terna inte vara närvarande. Styrelsen får inte 
avgöra ett ärende om inte samtliga styrelse-
ledamöter i mån av möjlighet har getts tillfäl-
le att delta i behandlingen av det. Om en sty-
relseledamot har förhinder skall dennes ersät-
tare ges tillfälle att delta i behandlingen. Om 
ett beslut fattas utan att styrelsen sammanträ-
der skall beslutet registreras, undertecknas, 
numreras och förvaras som styrelsens mötes-
protokoll. 
 

4 §  

Jäv för styrelseledamöter 

En styrelseledamot får inte delta i behand-
lingen av ett ärende som gäller ett avtal mel-
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lan styrelseledamoten och bolaget. En styrel-
seledamot får inte heller delta i behandlingen 
av ett ärende som gäller avtal mellan bolaget 
och tredje man, om styrelseledamoten i ären-
det har ett väsentligt intresse som kan stå i 
strid med bolagets intresse. Vad som här fö-
reskrivs om avtal skall på motsvarande sätt 
tillämpas på andra rättshandlingar samt på 
rättegångar och annan talan.  
 

5 §  

Styrelsens sammanträden 

Styrelsens ordförande svarar för att styrel-
sen sammanträder vid behov. Styrelsen skall 
sammankallas om en styrelseledamot eller 
verkställande direktören kräver det. Om sty-
relsens ordförande trots allt inte sammankal-
lar styrelsen kan kallelsen utfärdas av en sty-
relseledamot, under förutsättning att hälften 
av styrelseledamöterna godkänner förfaran-
det, eller av verkställande direktören. 

Styrelsen kan besluta att även någon annan 
än en styrelseledamot får vara närvarande vid 
sammanträdet. I 18 § föreskrivs om verkstäl-
lande direktörens rätt att delta i sammanträ-
det. Också i bolagsordningen kan föreskrivas 
om närvaro.  
 

6 §  

Styrelsens protokoll 

Vid styrelsens sammanträde skall föras 
protokoll som undertecknas av sammanträ-
dets ordförande och, om styrelsen består av 
flera ledamöter, av minst en av styrelsen där-
till utsedd ledamot. Styrelseledamöterna och 
verkställande direktören har rätt att få sin av-
vikande mening antecknad i protokollet. Pro-
tokollen skall numreras löpande och förvaras 
på betryggande sätt. 
 

7 §  

Överföring av uppgifter 

Styrelsen kan i enskilda fall eller med stöd 
av bolagsordningen fatta beslut i ärenden 
som hör till en verkställande direktörs all-
männa behörighet, också då bolaget har en 

verkställande direktör. 
Styrelsen kan föra ett ärende som hör till 

dess eller till verkställande direktörens all-
männa behörighet till bolagsstämman för av-
görande. 
 
Styrelseledamöter samt medlemskapets bör-

jan och upphörande 

8 §  

Styrelseledamöter, ersättare och ordförande 

Till styrelsen skall väljas minst en och 
högst fem ordinarie ledamöter, om inte annat 
föreskrivs i bolagsordningen. Om styrelsen 
har färre än tre ledamöter skall till den dess-
utom höra minst en ersättare. Vad som i den-
na lag förskrivs om ledamöter gäller också 
ersättare. 

Om styrelsen har flera ledamöter skall för 
den väljas en ordförande. Ordföranden väljs 
av styrelsen, om inte annat beslutades då sty-
relsen valdes eller om inte annat föreskrivs i 
bolagsordningen.  
 

9 § 

Val av styrelseledamöter 

Styrelseledamöterna väljs av bolagsstäm-
man, om det inte i bolagsordningen före-
skrivs att de skall väljas av förvaltningsrådet. 
I bolagsordningen kan föreskrivas att mindre 
än hälften av styrelseledamöterna skall väljas 
i någon annan ordning. Har en ledamot dock 
inte valts i annan ordning kan bolagsstäm-
man förrätta valet, om inte annat följer av bo-
lagsordningen. 
 

10 §  

Styrelseledamöternas behörighet 

Den får inte vara styrelseledamot som är 
minderårig, för vilken har förordnats en in-
tressebevakare, vars handlingsbehörighet har 
begränsats eller som är försatt i konkurs. I 
lagen om näringsförbud (1059/1985) före-
skrivs om ett näringsförbuds inverkan på be-
hörigheten. 

Minst en styrelseledamot skall vara bosatt 
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inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte registermyndigheten beviljar 
bolaget dispens från detta krav. 
 

11 § 

Styrelseledamöternas mandattid 

I ett privat aktiebolag fortgår styrelseleda-
möternas mandattid tills vidare. I ett publikt 
aktiebolag upphör mandattiden vid utgången 
av den följande ordinarie bolagsstämman ef-
ter valet. I bolagsordningen kan föreskrivas 
på annat sätt om mandattiden. Mandattiden 
upphör och en ny ledamots mandattid börjar 
vid utgången av den bolagsstämma som be-
slutat välja den nya ledamoten, om inte något 
annat föreskrivs i bolagsordningen eller be-
slutas vid valet av ny ledamot. 
 

12 §  

En styrelseledamots avgång 

En styrelseledamot kan avgå från sitt upp-
drag före mandattidens utgång. 

Avgången träder i kraft tidigast då den har 
anmälts till styrelsen. Om en ledamot inte har 
valts av bolagsstämman skall också den som 
har valt ledamoten underrättas om avgången. 

En styrelseledamot som vid sin avgång har 
skäl att anta att bolaget inte längre har några 
andra styrelseledamöter är skyldig att se till 
att bolagsstämman sammankallas för att välja 
en ny styrelse. 
 
 

13 §  

Entledigande av styrelseledamot  

En styrelseledamot kan före mandattidens 
utgång entledigas av den som valt styrelsele-
damoten till uppdraget. En styrelseledamot 
som inte har valts av bolagsstämman kan 
dock entledigas av bolagsstämman, om bo-
lagsordningen har ändrats så att valrätt inte 
längre föreligger. 

Mandattiden för en entledigad ledamot 
upphör vid utgången av den bolagsstämma 
som beslutar om entledigandet, om inte bo-
lagsstämman bestämmer någon annan tid-

punkt. Mandattiden för en ledamot som har 
entledigats av någon annan än bolagsstäm-
man upphör omedelbart, om inte annat fram-
går i samband med entledigandet. 
 
 

14 §  

Komplettering av styrelsen 

Om en styrelseledamots uppdrag upphör 
under mandattiden eller om en styrelseleda-
mot förlorar sin behörighet enligt 10 §, träder 
i stället för styrelseledamoten en ersättare en-
ligt vad som föreskrivs i bolagsordningen el-
ler beslutades då ersättaren valdes. Om nå-
gon ersättare inte finns, skall styrelsens övri-
ga ledamöter se till att en ny ledamot väljs 
för den återstående mandattiden. Om valet 
dock ankommer på bolagsstämman och sty-
relsen jämte ersättare är beslutför, kan valet 
ske vid följande bolagsstämma. 
 
 
 

Andra bestämmelser om styrelsen  

15 §  

Koncernförhållande 

Om bolaget ha blivit moderbolag eller upp-
hört att vara moderbolag, skall styrelsen utan 
dröjsmål underrätta en dottersammanslut-
nings styrelse eller motsvarande organ om 
detta. Dottersammanslutningens styrelse eller 
motsvarande organ skall ge moderbolagets 
styrelse den information som behövs för be-
dömning av koncernens ställning samt för 
beräkning av dess verksamhetsresultat. 
 
 
 

16 §  

Avtal med ett bolags enda aktieägare 

Sådana avtal och förbindelser mellan bo-
laget och dess enda aktieägare som inte hör 
till bolagets sedvanliga affärsverksamhet 
skall antecknas i eller fogas till styrelsens 
mötesprotokoll.  
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Verkställande direktör 

17 §  

Verkställande direktörens allmänna uppgif-
ter 

Verkställande direktören skall sköta bola-
gets löpande förvaltning i enlighet med sty-
relsens anvisningar och föreskrifter (allmän 
behörighet). Verkställande direktören svarar 
för att bolagets bokföring är lagenlig och 
medelsförvaltningen ordnad på ett betryg-
gande sätt. Verkställande direktören skall ge 
styrelsen och dess ledamöter de upplysningar 
som styrelsen behöver för att sköta sina upp-
gifter. 

Verkställande direktören får vidta åtgärder 
som med beaktande av omfattningen och ar-
ten av bolagets verksamhet är exceptionella 
eller av stor betydelse endast om han eller 
hon har styrelsens bemyndigande eller styrel-
sens beslut inte kan inväntas utan väsentlig 
olägenhet för bolagets verksamhet. I det sist-
nämnda fallet skall styrelsen så snart som 
möjligt underrättas om åtgärden.   
 

18 §  

Verkställande direktörens närvaro vid styrel-
sens sammanträden 

Verkställande direktören har rätt att närvara 
och yttra sig vid styrelsens sammanträden 
också utan att vara styrelseledamot, om inte 
styrelsen beslutar något annat.  
 

19 §  

Bestämmelser som skall tillämpas på verk-
ställande direktören och dennes ställföreträ-

dare  

På verkställande direktören skall dessutom 
tillämpas vad som föreskrivs om styrelsele-
damöter i 2 § 2 mom. som gäller giltiga be-
slut, i 4 § som gäller jäv och i 10 § 1 mom. 
som gäller behörighet. Verkställande direktö-
ren skall dock alltid vara bosatt inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, om 
inte registermyndigheten beviljar dispens 
från detta krav. 

Vad som i denna lag föreskrivs om verk-
ställande direktören skall tillämpas också på 
ställföreträdaren. 
 

20 §  

Val av verkställande direktör samt dennes 
avgång och entledigande 

Verkställande direktören utses av styrelsen.  
Verkställande direktören har rätt att avgå 

från uppdraget. Avgången träder i kraft tidi-
gast då styrelsen har underrättats om den. 

Styrelsen kan entlediga verkställande di-
rektören. Entledigandet träder i kraft ome-
delbart, om styrelsen inte beslutar om en se-
nare tidpunkt. 
 

Förvaltningsråd 

21 §  

Förvaltningsrådets uppgifter 

Bestämmelserna om ett förvaltningsråd 
skall ingå i bolagsordningen. Förvaltningsrå-
det skall övervaka bolagets förvaltning, som 
styrelsen och verkställande direktören ansva-
rar för. I bolagsordningen kan föreskrivas att 
förvaltningsrådet utser styrelsen. 

I övrigt kan förvaltningsrådet i bolagsord-
ningen ges endast uppgifter som hör till sty-
relsens allmänna behörighet och uppgifter 
som inte bestämts ankomma på andra organ. 
Förvaltningsrådet kan inte ges rätt att före-
träda bolaget.  
 

22 §  

Förvaltningsrådets rätt att få upplysningar 

Styrelsen, styrelseledamöterna och verk-
ställande direktören skall ge förvaltningsrå-
det och dess ledamöter de upplysningar som 
det behöver för att sköta sina uppgifter.  

 
23 § 

Förvaltningsrådets ledamöter och ordföran-
de 

Förvaltningsrådet skall ha minst tre leda-
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möter. Verkställande direktören och styrelse-
ledamöterna får inte höra till förvaltningsrå-
det. För förvaltningsrådet skall väljas en ord-
förande. Ordföranden väljs av förvaltnings-
rådet, om inte annat beslutas när förvalt-
ningsrådet väljs eller om inte annat föreskrivs 
i bolagsordningen. 
 

24 §  

Bestämmelser som tillämpas på förvaltnings-
rådet 

På förvaltningsrådet och dess ledamöter 
skall dessutom tillämpas vad som i 2 § 
2 mom. föreskrivs om ogiltiga beslut, i 3—
6 § om beslutsfattande, jäv, sammanträde och 
protokoll samt i 9—13 § om val, behörighet, 
mandattid, avgång och entledigande. 
 

Företrädande 

25 §  

Styrelsen och verkställande direktören som 
företrädare 

Bolaget företräds av styrelsen. Verkställan-
de direktören kan företräda bolaget i ärenden 
som enligt 17 § hör till hans eller hennes 
uppgifter. 
 

26 §  

Övriga företrädare 

I bolagsordningen kan föreskrivas att en 
styrelseledamot eller verkställande direktören 
har rätt att företräda bolaget eller att styrelsen 
kan ge någon av sina ledamöter, verkställan-
de direktören eller någon annan namngiven 
person rätt att företräda bolaget. Styrelsen 
kan när som helst återkalla denna rätt.  

 
27 §  

Begränsning av rätten att företräda bolaget 

I handelsregistret kan antecknas endast så-
dan begränsning av rätten att företräda bola-
get som innebär att två eller flera personer 
endast tillsammans har denna rätt. 

En företrädares befogenhet begränsas ge-
nom bolagsordningens bestämmelse om 
verksamhetsområdet.  
 

28 §  

Bindande verkan av en företrädares åtgärder 

En rättshandling som på bolagets vägnar 
har företagits av en sådan företrädare för bo-
laget som avses i denna lag är inte bindande 
för bolaget, om 

1) företrädaren har handlat i strid med en i 
denna lag angiven begränsning av sin behö-
righet, 

2) företrädaren har handlat i strid med en 
sådan begränsning som avses i 27 § 1 mom., 
eller om 

3) företrädaren har överskridit sin befogen-
het och motparten insåg eller borde ha insett 
detta. 

I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punkten 
kan som ett tillräckligt bevis för att motpar-
ten insåg eller borde ha insett att befogenhe-
ten överskreds inte anses enbart den omstän-
digheten att befogenhetsbegränsningarna har 
registrerats. 
 

7 kap. 

Revision och särskild granskning 

Revision  

1 §  

Tillämplig lag 

I fråga om revision av aktiebolag gäller vad 
som föreskrivs i detta kapitel och i revisions-
lagen. 

Med godkänd revisor avses i denna lag en 
person eller sammanslutning som avses i 2 § 
2 punkten i revisionslagen. 

 
2 § 

Revisorsval 

Revisorsval förrättas av bolagsstämman. 
Om flera revisorer skall väljas, kan det före-
skrivas i bolagsordningen att en eller vissa av 
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dem, dock inte alla, väljs i någon annan ord-
ning. 
 

3 §  

Revisorssuppleant 

Bolagsstämman kan välja en eller flera re-
visorssuppleanter. Om för ett aktiebolag väljs 
endast en revisor som inte är en sådan god-
känd revisionssammanslutning som avses i 
5 och 6 § i revisionslagen, skall åtminstone 
en revisorssuppleant väljas. 

Vad som i denna lag och revisionslagen fö-
reskrivs om revisorer gäller också i fråga om 
en revisorssuppleant. 
 

4 §  

En revisors mandattid 

I ett privat aktiebolag fortgår revisorns 
mandattid tills vidare. I ett publikt aktiebolag 
upphör mandattiden vid utgången av den föl-
jande ordinarie bolagsstämman efter valet. I 
bolagsordningen kan föreskrivas på annat 
sätt om mandattiden. Mandattiden upphör 
och en ny revisors mandattid börjar vid ut-
gången av den bolagsstämma som beslutar 
om val av ny revisor, om inte annat före-
skrivs i bolagsordningen eller om inte något 
annat beslutas när den nya revisorn väljs. 
 

5 §  

Minoritetens rätt att kräva en godkänd revi-
sor 

I ett bolag där någon godkänd revisor en-
ligt lag eller bolagsordningen inte behöver 
väljas, skall bolagsstämman välja en godkänd 
revisor, om aktieägare med minst en tiondel 
av samtliga aktier eller en tredjedel av de vid 
stämman företrädda aktierna kräver det på 
den ordinarie bolagsstämman eller på den bo-
lagsstämma där ärendet enligt stämmokallel-
sen skall behandlas. Väljer bolagsstämman 
inte en godkänd revisor, förordnar länsstyrel-
sen en godkänd revisor i den ordning som fö-
reskrivs i 27 § 1 och 3 mom. i revisionslagen, 
om en aktieägare inom en månad efter bo-
lagsstämman ansöker om ett förordnande. 

6 §  

Särskild skyldighet att välja en CGR-revisor 

I ett publikt aktiebolag skall minst en av de 
revisorer som bolagsstämman väljer vara 
godkänd av Centralhandelskammaren.  
 

Särskild granskning 

7 §  

Beslut om särskild granskning 

En aktieägare kan hos länsstyrelsen på bo-
lagets hemort ansöka om särskild granskning 
av bolagets förvaltning och bokföring under 
en viss förfluten tid eller om särskild gransk-
ning av vissa åtgärder eller omständigheter. 
En förutsättning är att förslaget har behand-
lats på bolagsstämman och biträtts så som 
avses i 2 mom. Ansökan till länsstyrelsen 
skall göras inom en månad från bolagsstäm-
man. 

Granskningsförslaget skall läggas fram på 
den ordinarie bolagsstämman eller på den bo-
lagsstämma där ärendet enligt stämmokallel-
sen skall behandlas. En förutsättning för an-
sökan är att aktieägare med minst en tiondel 
av alla aktier eller med en tredjedel av de vid 
stämman företrädda aktierna har biträtt för-
slaget. I ett publikt aktiebolag med olika slag 
av aktier kan en sådan ansökan göras, om 
förslaget har biträtts med minst en tiondel av 
alla aktier av ett visst slag eller med en tred-
jedel av de vid stämman företrädda aktierna 
av detta slag. 

Länsstyrelsen skall höra bolagets styrelse 
och, om granskningen enligt ansökan gäller 
en viss persons åtgärder, denna person. An-
sökan skall bifallas, om det anses föreligga 
vägande skäl för granskningen. Länsstyrelsen 
kan förordna en eller flera särskilda granska-
re. Ett sådant förordnande kan verkställas 
trots att det inte vunnit laga kraft. 
 

8 §  

Särskild granskare 

En särskild granskare skall vara en fysisk 
person eller en godkänd revisionssam-
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manslutning. Den särskilda granskaren skall 
ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap 
och erfarenhet som granskningsuppdragets 
art och omfattning förutsätter. Vad som i 
22 kap. 6—10 § och 24 kap. 3 § i denna lag 
samt i 15, 21—25 och 44 § i revisionslagen 
föreskrivs om en revisor skall på motsvaran-
de sätt tillämpas på en särskild granskare.  
 

9 §  

Granskningsyttrande 

Över en särskild granskning skall ges ett 
yttrande till bolagsstämman. Yttrandet skall i 
minst en veckas tid före bolagsstämman hål-
las tillgängligt för aktieägarna på bolagets 
huvudkontor eller webbsidor och utan dröjs-
mål sändas till de aktieägare som ber om det 
samt läggas fram på bolagsstämman.  
 

10 §  

Arvode och övriga kostnader 

En särskild granskare har rätt till ett arvode 
av bolaget. Bolaget svarar också för de övri-
ga kostnaderna för särskild granskning. En 
domstol kan dock av särskilda skäl ålägga en 
aktieägare som har ansökt om särskild 
granskning att helt eller delvis ersätta bolaget 
för granskningskostnaderna. 
 
 

8 kap. 

Eget kapital, bokslut, verksamhetsberättelse 
och koncern 

Eget kapital 

1 §  

Indelning och användning av eget kapital 

Ett bolags egna kapital indelas i balansräk-
ningen i bundet eget kapital och fritt eget ka-
pital. Aktiekapitalet samt uppskrivningsfon-
den, fonden för verkligt värde och omvärde-
ringsfonden, vilka avses i bokföringslagen, 
hänförs till det bundna egna kapitalet. Övriga 
fonder samt räkenskapsperiodens och föregå-

ende räkenskapsperioders vinst hänförs till 
det fria egna kapitalet.  

I lagen om införande av aktiebolagslagen 
(   / ) föreskrivs om reservfonder och över-
kursfonder som har avsatts innan denna lag 
trätt i kraft. 

Bestämmelser om utbetalning och annan 
användning av eget kapital finns utom i detta 
kapitel också i 13—15 kap.  
 
 

2 § 

Fonden för inbetalt fritt eget kapital 

I fonden för inbetalt fritt eget kapital skall 
tas upp den del av aktiernas teckningspris 
som enligt avtalet om bolagsbildning eller 
emissionsbeslutet inte skall tas upp i aktieka-
pitalet och som enligt bokföringslagen inte 
skall tas upp som en post under främmande 
kapital, samt en sådan annan investering av 
eget kapital som inte tas upp i någon annan 
fond. I fonden skall tas upp också det belopp 
med vilket aktiekapitalet minskas och som 
inte används till täckning av förlust eller ut-
betalning av medel. 
 
 

Bokslut och verksamhetsberättelse 

3 §  

Tillämpning av bokföringslagen 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall 
upprättas i enlighet med bokföringslagen och 
detta kapitel. 
 
 

4 § 

Räkenskapsperiod 

Bestämmelserna om bolagets räkenskaps-
period tas vid bolagsbildningen in i avtalet 
om bolagsbildning eller i bolagsordningen. 
Också då det inte föreskrivs om räkenskaps-
perioden i bolagsordningen beslutar bolags-
stämman om ändring av räkenskapsperioden. 
Ändringen träder i kraft då den har registre-
rats. 
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5 §  

Verksamhetsberättelse 

Av verksamhetsberättelsen skall alltid 
framgå den information som anges i denna 
lag. 

Verksamhetsberättelsen skall innehålla sty-
relsens förslag till disposition av bolagets 
vinst samt styrelsens förslag till eventuell ut-
betalning av annat fritt eget kapital. 

I verksamhetsberättelsen skall uppges, 
1) antalet aktier av varje aktieslag och bo-

lagsordningens huvudsakliga bestämmelser 
om varje aktieslag, samt  

2) de huvudsakliga villkoren för kapitallån 
och den på lånen upplupna, icke kostnads-
förda räntan. 

I verksamhetsberättelsen skall uppges bo-
lagets utländska filialer. 
 

6 § 

Verksamhetsberättelsens uppgifter om när-
ståendelån  

I verksamhetsberättelsen skall separat upp-
ges penninglån, säkerheter och ansvarsför-
bindelser till personer som står bolaget nära 
samt de huvudsakliga villkoren för dessa, i 
det fall att penninglånen, säkerheterna och 
anvarsförbindelserna sammanlagt överstiger 
20 000 euro eller utgör mer än fem procent 
av bolagets eget kapital enligt balansräkning-
en. 

Ett bolag och en person anses vara närstå-
ende till varandra, om den ena parten kan ut-
öva ett bestämmande inflytande över den 
andra eller ett betydande inflytande över be-
slut som gäller den andras ekonomi och af-
färsverksamhet. 
 

7 § 

Verksamhetsberättelsens uppgifter om struk-
turella och finansiella arrangemang 

Av verksamhetsberättelsen skall framgå 
1) om bolaget har blivit moderbolag, om 

bolaget har varit övertagande bolag vid en 
fusion eller delning eller om bolaget har de-
lats, 

2) det huvudsakliga innehållet i ett sådant 
emissionsbeslut som avses i 9 kap. 5 och 
17 §, 

3) det huvudsakliga innehållet i ett beslut 
som i enlighet med 10 kap. 3 § har fattats om 
emission av optionsrätter och andra särskilda 
rätter som berättigar till aktier, 

4) de huvudsakliga villkoren för aktieteck-
ning som baserar sig på tidigare emitterade 
optionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier, samt 

5) styrelsens gällande fullmakter att emitte-
ra aktier samt optionsrätter och andra särskil-
da rätter som berättigar till aktier. 
 

8 § 

Verksamhetsberättelsens uppgifter om egna 
aktier 

I verksamhetsberättelsen skall för varje ak-
tieslag uppges  

1) det sammanlagda antal aktier i bolaget 
och moderbolaget  som bolaget och dess dot-
tersammanslutningar innehar och har motta-
git som pant samt dessas relativa andelar av 
samtliga aktier och röstetalet för dem, samt  

2) de egna aktier och aktier i moderbolaget 
som bolaget har förvärvat och mottagit som 
pant under räkenskapsperioden samt avytt-
ring och ogiltigförklaring av dessa. 

I verksamhetsberättelsen skall lämnas föl-
jande uppgifter om egna aktier och aktier i 
moderbolaget som under räkenskapsperioden 
har förvärvats och mottagits som pant av bo-
laget samt avyttrats och förklarats ogiltiga: 

1) hur aktierna har tillfallit bolaget eller 
avyttrats, 

2) aktiernas antal och relativa andel av 
samtliga aktier, samt 

3) betalt vederlag. 
Aktier som bolaget innehar skall uppges 

separat från aktier som det har tagit emot 
som pant. Om aktier har tagits emot från eller 
överlåtits till en närstående, skall denne 
nämnas vid namn. 
 

9 § 

Koncernbokslut 

Koncernbokslut skall, utöver vad som före-
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skrivs annanstans, upprättas i enlighet med 
detta kapitel. 

Moderbolaget skall alltid upprätta ett kon-
cernbokslut, om det betalar ut medel till ak-
tieägarna eller är ett publikt aktiebolag.  
 

10 §  

Registrering av bokslut och verksamhetsbe-
rättelse 

Bolaget skall göra registeranmälan om bok-
slutet och verksamhetsberättelsen inom två 
månader från det att bokslutet har fastställts. 
Till anmälan skall fogas en kopia av revi-
sionsberättelsen och koncernrevisionsberät-
telsen samt en styrelseledamots eller verk-
ställande direktörens skriftliga intyg över da-
tum för fastställande av bokslutet och över 
bolagsstämmans beslut om bolagets vinst. 

Om den skyldighet som föreskrivs i 
1 mom. åsidosätts, kan registermyndigheten 
ålägga verkställande direktören eller en sty-
relseledamot att vid vite fullgöra skyldighe-
ten inom utsatt tid. I ett beslut i vilket regis-
termyndigheten har satt ut vite får ändring 
inte sökas genom besvär. Om skyldigheten 
åsidosätts, kan bolaget i enlighet med 20 kap. 
4 § försättas i likvidation eller avföras ut 
handelsregistret. 
 

11 §  

Bokföringsnämndens anvisningar och utlå-
tanden 

Bokföringsnämnden kan så som föreskrivs 
i 8 kap. 2 § i bokföringslagen ge anvisningar 
och utlåtanden om tillämpningen av denna 
lags bestämmelser om upprättande av bokslut 
och utarbetande av verksamhetsberättelse.  
 

Koncern 

12 §  

Koncern 

Om ett aktiebolag har i 1 kap. 5 § i bokfö-
ringslagen avsett bestämmande inflytande i 
en annan inhemsk eller utländsk sam-
manslutning eller stiftelse, är aktiebolaget 

moderbolag medan den andra parten är dot-
tersammanslutning. Moderbolaget och dess 
dottersammanslutningar bildar en koncern.  

Ett aktiebolag har bestämmande inflytande 
i en annan sammanslutning eller stiftelse 
också då aktiebolaget tillsammans med en el-
ler flera av sina dottersammanslutningar eller 
då en dottersammanslutning ensam eller till-
sammans med andra dottersammanslutningar 
har sådant bestämmande inflytande som av-
ses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen. 

Vad som i 1 kap. 5 § i bokföringslagen fö-
reskrivs om bokföringsskyldiga skall tilläm-
pas på aktiebolag som avses ovan, och vad 
som i 1 kap. 5 § i bokföringslagen föreskrivs 
om målföretag skall tillämpas på sådana and-
ra inhemska eller utländska sammanslutning-
ar eller stiftelser som avses ovan. 

 
DEL III 

Finansiering 

9 kap. 

Aktieemission 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Aktieemission 

Bolaget kan emittera nya aktier eller avytt-
ra egna aktier som det innehar (aktieemis-
sion). 

Vid en aktieemission kan aktier tecknas 
mot betalning (emission mot vederlag) eller 
emitteras utan betalning (vederlagsfri emis-
sion). 
 

2 §  

Allmänna bestämmelser om beslutsfattande 

Beslut om emission fattas av bolagsstäm-
man. 

Genom bolagsstämmans beslut i vilket 
nämns maximiantalet aktier av olika slag 
som skall emitteras kan styrelsen också be-
myndigas att besluta om emissionen i dess 
helhet eller till någon del (emissionsbemyn-
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digande). Emissionsbemyndigandet skall 
anmälas för registrering utan obefogat 
dröjsmål, dock senast en månad efter beslu-
tet. Om något annat inte föreskrivs i bemyn-
digandet är detta i kraft tills vidare. I ett 
publikt aktiebolag kan ett emissionsbemyn-
digande dock vara i kraft högst fem år från 
beslutet. Ett nytt emissionsbemyndigande 
upphäver ett tidigare, om inte något annat be-
slutas. 

På stämmokallelse och stämmohandlingar 
samt på framläggande och sändande av 
stämmohandlingar tillämpas 5 kap. 18—
22 §.  

 
3 §  

Företrädesrätt till aktier 

Aktieägarna har vid en emission företrädes-
rätt till aktier i samma förhållande som de 
sedan tidigare har aktier i bolaget. 

Om det finns flera aktieslag i bolaget skall 
företrädesrätten förverkligas genom att aktier 
av alla slag emitteras i förhållande till de oli-
ka aktieslagen samt genom att aktier av varje 
slag erbjuds aktieägarna i samma förhållande 
som de från förr har aktier av respektive slag. 

Ett privat aktiebolags bolagsordning kan 
avvika från 1 och 2 mom. I ett publikt aktie-
bolags bolagsordning kan föreskrivas att en 
aktie som enligt bolagsordningen inte medför 
rätt till en andel vid utbetalning av bolagets 
medel inte medför företrädesrätt vid en emis-
sion.  
 

4 § 

Riktad emission 

En aktieemission kan verkställas med av-
vikelse från företrädesrätten enligt 3 §, om 
det från bolagets synpunkt finns vägande 
ekonomiska skäl för detta (riktad emission). 
Vid bedömningen av om det finns godtagba-
ra förutsättningar för en riktad emission skall 
särskilt avseende fästas vid förhållandet mel-
lan teckningspriset per aktie och det gängse 
priset. En riktad emission kan verkställas 
som en vederlagsfri emission endast om det 
från bolagets synpunkt och med beaktande av 
dess samtliga aktieägares intresse föreligger 

synnerligen vägande ekonomiska skäl för 
detta. 

Om styrelsen föreslår att bolagsstämman 
skall besluta om en riktad emission eller om 
ett sådant emissionsbemyndigande som inte 
utesluter styrelsens rätt att besluta om en rik-
tad emission, skall detta nämnas i stämmo-
kallelsen. Bolagsstämman skall fatta ett så-
dant beslut med kvalificerad majoritet enligt 
5 kap. 27 §.  

Som en avvikelse från företrädesrätten an-
ses inte att man i syfte att underlätta genom-
förandet av emissionen beslutar att ge varje 
aktieägare med företrädesrätt endast det max-
imiantal teckningsrätter som är delbart med 
ett antal som berättigar till nya aktier och att 
sälja de återstående rättigheterna vid sådan 
offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i vär-
depappersmarknadslagen eller på offentlig 
auktion för deras räkning som har rätt till 
dem, så att de medel som flutit in redovisas 
senast i samband med följande utbetalning av 
medel efter teckningstidens utgång. 
 

Emission mot vederlag 

5 §  

Beslutsinnehåll 

I ett beslut om emission mot vederlag skall 
nämnas  

1) det antal eller maximiantal aktier av oli-
ka slag som skall emitteras samt om emissio-
nen avser nya aktier eller aktier som bolaget 
innehar, 

2) vem som har rätt att teckna aktier och, 
vid en riktad emission, dessutom motivering-
en till att det finns ett i 4 § 1 mom. avsett vä-
gande ekonomiskt skäl för en avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, 

3) priset per aktie (teckningspris) och mo-
tiveringen till prissättningen, samt 

4) betalningstiden för aktierna. 
Om alla teckningsberättigade inte tecknar 

sina aktier vid den stämma som beslutar om 
emissionen, skall i beslutet dessutom nämnas 

1) teckningstiden, samt 
2) den tid inom vilken företrädesrätten 

skall utnyttjas, när det inte är fråga om en 
riktad emission. 

Den tid som avses i 2 mom. 2 punkten lö-
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per inte ut förrän två veckor har förflutit från 
teckningstidens början. I ett publikt aktiebo-
lag löper tiden inte heller ut förrän två veckor 
har förflutit från registreringen av emissions-
beslutet. 
 
 

6 § 

Teckningspris 

Teckningspriset för en ny aktie skall tas 
upp i aktiekapitalet som en ökning av detta, 
om det inte enligt emissionsbeslutet helt eller 
delvis skall avsättas till fonden för inbetalt 
fritt eget kapital eller om inte något annat fö-
reskrivs i bokföringslagen. 

Det belopp som betalas för en egen aktie 
som bolaget avyttrar skall avsättas till fonden 
för inbetalt fritt eget kapital, om det inte en-
ligt emissionsbeslutet helt eller delvis skall 
tas upp i aktiekapitalet eller om inte annat fö-
reskrivs i bokföringslagen. 
 
 

7 § 

Registrering av beslut 

Ett beslut om emission mot vederlag skall 
anmälas för registrering utan obefogat 
dröjsmål, dock senast en månad efter beslu-
tet. 

Om det framgår att emissionen kommer att 
omfatta färre aktier än det i beslutet angivna 
maximiantalet, kan ändringen anmälas för 
registrering. 
 
 

8 §  

Aktieägarnas rätt till information 

En aktieägare som enligt ett beslut som av-
ses i 5 § 2 mom. har teckningsrätt skall innan 
teckningstiden börjar löpa informeras om be-
slutet på samma sätt som en stämmokallelse 
utfärdas. Samtidigt skall det meddelas hur 
och när en aktieägare som vill utnyttja sin 
rätt skall handla. 

Information enligt 1 mom. behöver inte 
ges, om 

1) motsvarande information framgår av 
kallelsen till den stämma som beslutar om 
emissionen eller finns tillgänglig på den 
stämma som beslutar om emissionen och där 
aktieägaren är närvarande, eller om 

2) motsvarande information offentliggörs 
på det sätt som avses i 2 kap. i värdepap-
persmarknadslagen. 

Emissionsbeslutet och de handlingar om 
bolagets ekonomiska ställning som avses i 
5 kap. 21 § 2 mom. skall under teckningsti-
den hållas tillgängliga för de aktieägare som 
avses i 1 mom. Denna skyldighet föreligger 
dock inte, om bolaget har offentliggjort ett 
sådant prospekt enligt 2 kap. i värdepap-
persmarknadslagen av vilket motsvarande in-
formation framgår. 

 
 

9 §  

Teckning 

Teckning av aktier skall ske bevisligen. Av 
teckningen skall framgå tecknaren, vilket 
emissionsbeslut teckningen baseras på samt 
de aktier som teckningen avser. 
 
 

10 § 

Teckningsfordringar  

Bolaget får inte överlåta eller pantsätta sina 
teckningsfordringar. Om bolaget försätts i 
konkurs hör sådana fordringar till konkurs-
boet. 

Om något annat inte föreskrivs i emis-
sionsbeslutet, kan teckningspriset endast med 
styrelsens samtycke kvittas mot en fordran på 
bolaget. 
 
 

11 §  

Betalning i pengar 

Om teckningspriset skall betalas i pengar, 
skall det betalas på bolagets konto i en depo-
sitionsbank i Finland eller i ett sådant ut-
ländskt kreditinstituts filialkontor i Finland 
som har rätt att ta emot insättningar eller på 
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ett motsvarande konto i utlandet.  
 

12 § 

Apport 

Om teckningspriset helt eller delvis betalas 
med annan egendom än pengar (apportegen-
dom), skall egendomen vid överlåtelsetid-
punkten vara av sådant ekonomiskt värde för 
bolaget som minst motsvarar betalningen. 
Med apportegendom får inte jämställas ett 
åtagande att utföra arbete eller tillhandahålla 
en tjänst.  

I emissionsbeslutet skall anges om teck-
ningspriset kan betalas med apportegendom. 
Beslutet skall dessutom innehålla en redogö-
relse i vilken apportegendomen och dess vär-
de som betalning specificeras samt anges vil-
ka omständigheter som påverkar värderingen 
och vilka värderingsmetoder som tillämpas. 
Om bestämmelserna i detta moment inte har 
iakttagits, är tecknaren skyldig att visa att 
egendomen för bolaget var av sådant ekono-
miskt värde som motsvarade betalningen. 
Bristande belopp skall betalas till bolaget i 
pengar. 

Om teckningspriset betalas i pengar under 
förutsättning att bolaget mot vederlag förvär-
var egendom eller tjänster, skall på förvärvet 
på motsvarande sätt tillämpas vad som före-
skrivs om betalning med apportegendom. 
 
 
 

13 §  

Följderna av betalningsdröjsmål 

Styrelsen kan konstatera att rätten till en 
aktie är förverkad, om teckningspriset och 
eventuell dröjsmålsränta inte har betalts efter 
det att de har förfallit till betalning och om 
styrelsen inte har beviljat tecknaren förlängd 
betalningstid. Styrelsen kan i så fall ge teck-
ningsrätten till en annan person eller ogiltig-
förklara den obetalda nya aktien. 

Den vars rätt enligt 1 mom. har konstate-
rats förverkad är skyldig att i ersättning till 
bolaget utöver eventuella indrivningskostna-
der betala en tiondel av aktiens teckningspris.  
 

14 §  

Registrering av nya aktier 

När nya aktier har tecknats kan de anmälas 
för registrering först efter det att de till fullo 
har betalts och eventuella andra villkor upp-
fyllts. Registeranmälan skall göras utan obe-
fogat dröjsmål och vid behov i flera omgång-
ar med beaktande av dels aktieägarnas rättig-
heter, dels de kostnader som anmälan åsam-
kar bolaget. När över ett år har förflutit från 
teckningstidens början skall en registeranmä-
lan om nya aktier dessutom göras utan 
dröjsmål efter utgången av varje räkenskaps-
period. När nya aktier anmäls för registrering 
skall även anmälas om teckningspriset inne-
bär en ökning av aktiekapitalet. 

Aktierna skall, vid äventyr att emissionen 
förfaller, anmälas för registrering inom fem 
år från emissionsbeslutet, om inte en kortare 
tidsfrist föreskrivs i emissionsbeslutet.  

Till registeranmälan skall fogas 
1) bolagets styrelseledamöters och verk-

ställande direktörs försäkran om att bestäm-
melserna i denna lag har iakttagits vid emis-
sionen, samt 

2) ett av bolagets revisorer utfärdat intyg 
över att denna lags bestämmelser om betal-
ning av aktier har iakttagits. 

Om en aktie har betalts med apportegen-
dom skall till registeranmälan dessutom fo-
gas en godkänd revisors yttrande om den re-
dogörelse som avses i 12 § 2 mom. samt om 
huruvida egendomen för bolaget var av så-
dant ekonomiskt värde som minst motsvara-
de betalningen. 
 

15 §  

Registreringens rättsverkningar 

En ny aktie medför ägarrättigheter från re-
gistreringen, om inte en senare tidpunkt be-
stäms i emissionsbeslutet. Aktierna medför 
dock ägarrättigheter senast ett år efter regi-
streringen. 

Efter registreringen kan en aktieägare inte 
som grund för befrielse från en aktieteckning 
åberopa att ett villkor i samband med teck-
ningen inte har uppfyllts. 
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16 §  

Överlåtelse av egna aktier som innehas av 
bolaget 

Vid emission av egna aktier som innehas 
av bolaget får en aktie inte överlåtas förrän 
den är till fullo betald. Ett aktiebrev som in-
nehas av bolaget och en värdeandel får inte 
överföras till förvärvaren före den nämnda 
tidpunkten. 
 

Vederlagsfri emission 

17 §  

Beslutsinnehåll 

I ett beslut om vederlagsfri emission skall 
anges  

1) antal aktier av olika slag som skall emit-
teras och om emissionen avser nya aktier el-
ler aktier som bolaget innehar, samt 

2) vem som har rätt till aktier och, när det 
gäller en riktad vederlagsfri emission, dess-
utom motiveringen till att det finns ett i 4 § 
1 mom. avsett synnerligen vägande ekono-
miskt skäl för en avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. 
 

18 §  

Registreringen och dess rättsverkningar 

En vederlagsfri emission skall efter emis-
sionsbeslutet utan dröjsmål anmälas för regi-
strering. Vid en riktad vederlagsfri emission 
skall till anmälan fogas en godkänd revisors 
yttrande om den i 17 § 2 punkten avsedda 
motiveringen till avvikelse från företrädesrät-
ten. 

En ny aktie medför ägarrättigheter från och 
med registreringen, om inte emissionsbeslu-
tet anger att en rättighet inträder vid en sena-
re tidpunkt. Aktier medför emellertid ägarrät-
tigheter senast ett år från registreringen. 
 

19 §  

Förverkande av en aktie 

Om en förutsättning för att få en aktie vid 

en vederlagsfri emission är att mottagaren 
vidtar särskilda åtgärder, såsom att visa upp 
ett aktiebrev eller en emissionskupong, och 
om aktien inte har krävts på detta sätt trots att 
tio år har förflutit från registreringen av 
emissionsbeslutet, kan bolagsstämman beslu-
ta att rätten till aktien och de på denna grun-
dade rättigheterna har förverkats. På en för-
verkad aktie tillämpas bestämmelserna om 
bolagets innehav av egna aktier. 
 
 

20 §  

Vederlagsfri emission till bolaget 

Bolaget kan besluta om vederlagsfri emis-
sion till sig självt så att på de nya aktier som 
registreras vid emissionen tillämpas bestäm-
melserna om bolagets innehav av egna aktier. 
På en sådan emission tillämpas inte bestäm-
melserna om riktad emission.  

Ett publikt aktiebolag kan inte besluta om 
en sådan emission som avses i 1 mom. så att 
det sammanlagda antalet egna aktier som in-
nehas av bolaget eller dess dottersam-
manslutning enligt 15 kap. 11 § 1 mom. ut-
gör över en tiondel av samtliga aktier. 
 
 

10 kap. 

Optionsrätter och andra särskilda rättighe-
ter  

1 § 

Optionsrätter och andra särskilda rättigheter 

Om det från bolagets synpunkt finns vä-
gande ekonomiska skäl, kan bolaget enligt 
vad som föreskrivs i detta kapitel emittera 
särskilda rättigheter som berättigar till att 
mot betalning få nya aktier eller egna aktier 
som innehas av bolaget. Rättsinnehavaren 
kan ha rätt att välja om han tecknar aktier 
(optionsrätt). Rättigheten kan också förenas 
med en förbindelse att teckna aktier. 

Sådana rättigheter som avses i 1 mom. kan 
ges också bolagets borgenärer så att de för-
enas med ett villkor om att borgenärens ford-
ran skall kvittas mot aktiernas teckningspris. 
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2 §  

Beslutsfattande 

Beslut om emission av optionsrätter och 
andra sådana rättigheter som avses i 1 § fat-
tas av bolagsstämman. 

Genom bolagsstämmans beslut i vilket 
nämns maximiantalet aktier av olika slag 
som skall emitteras kan styrelsen också be-
myndigas att helt eller delvis besluta om 
emission av optionsrätter och andra rättighe-
ter som avses i 1 §. Bemyndigandet skall 
anmälas för registrering utan obefogat 
dröjsmål, dock senast en månad efter beslu-
tet. Om inte något annat bestäms är bemyn-
digandet i kraft tills vidare. I ett publikt ak-
tiebolag kan ett bemyndigande dock vara i 
kraft högst fem år från beslutet. Ett nytt be-
myndigande upphäver ett tidigare, om inte 
något annat beslutas. 

Bolagsstämmans beslut enligt 1 eller 
2 mom. skall fattas med sådan kvalificerad 
majoritet som avses i 5 kap. 27 §. I 5 kap. 
18—22 § föreskrivs om stämmokallelsen och 
stämmohandlingarna samt om framläggande 
och sändande av dem. 
 
 
 

3 §  

Beslutsinnehåll 

I ett beslut om emission av optionsrätter 
och andra rättigheter som avses i 1 § skall 
nämnas  

1) de aktier som varje optionsrätt eller an-
nan rättighet enligt 1 § berättigar till samt hu-
ruvida emissionen avser nya aktier eller akti-
er som innehas av bolaget, 

2) antalet eller maximiantalet optionsrätter 
eller andra rättigheter enligt 1 § som skall 
emitteras, 

3) vem som har rätt att få eller teckna op-
tionsrätter eller andra rättigheter enligt 1 §, 

4) teckningspriserna och andra vederlag 
samt tecknings- och betalningstiderna, om 
optionsrätter eller andra rättigheter enligt 1 § 
emitteras mot vederlag, 

5) aktiernas teckningspriser, teckningstider 
och betalningstider, 

6) motiveringen till att det finns sådana vä-
gande ekonomiska skäl för emitteringen av 
rättigheterna som avses i 1 § 1 mom. samt 
motiveringen till hur teckningspriserna eller 
andra vederlag för rättigheterna samt teck-
ningspriserna för aktierna bestäms, samt 

7) vilken ställning de rättigheter som emit-
teras får vid en aktieemission, vid emission 
av rättigheter som avses i detta kapitel med 
stöd av något annat beslut, vid utbetalning av 
bolagets medel enligt 13 kap. 1 § 1 mom., i 
samband med att bolaget återförvärvar rät-
tigheter som avses i detta kapitel, i samband 
med att bolaget fusioneras med ett annat bo-
lag eller delas eller i samband med inlösen av 
minoritetsaktier enligt 18 kap. 

Om inte något annat föreskrivs i beslutet, 
skall på en rättsinnehavares rätt till inlösen 
vid fusion och delning dessutom tillämpas 
vad som föreskrivs i 16 kap. 13 § och 17 kap. 
13 §. 

Det eventuella teckningspriset för en op-
tionsrätt eller någon annan rättighet som av-
ses i 1 § skall avsättas till fonden för inbetalt 
fritt eget kapital, om det inte enligt beslutet 
skall tas upp i aktiekapitalet som en ökning. 

 
 

4 § 

Registrering av beslut  

Beslut om emission av optionsrätter eller 
andra rättigheter som avses i 1 § skall utan 
obefogat dröjsmål anmälas för registrering, 
dock senast en månad efter beslutet. 

Om det framgår att emissionen kommer att 
omfatta färre optionsrätter, andra rättigheter 
som avses i 1 § eller aktier än det i beslutet 
angivna maximiantalet, kan ändringen anmä-
las för registrering.  
 
 

5 §  

Teckning av rättigheter 

Teckning av optionsrätter och andra rättig-
heter som avses i 1 § skall ske bevisligen. Av 
teckningen skall framgå tecknaren, vilket bo-
lagsbeslut som teckningen baseras på samt 
rättigheter som teckningen avser. 
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6 §  

Vederlag till bolaget 

På betalning av ett eventuellt teckningspris 
eller annat vederlag till bolaget för options-
rätter och andra rättigheter som avses i 1 § 
skall på motsvarande sätt tillämpas vad som i 
9 kap. 10—12 § samt i 13 § 1 mom. före-
skrivs om teckningsfordringar, betalning i 
pengar och apport samt om följderna av be-
talningsdröjsmål. Vad som i de nämnda pa-
ragraferna föreskrivs om emissionsbeslut 
gäller då beslut som avses i 3 §. 
 
 

7 § 

Emission av aktier 

På emission av aktier tillämpas i övrigt vad 
som i 9 kap. 6 § och 9—16 § föreskrivs om 
emission mot vederlag. Vad som i de nämnda 
paragraferna föreskrivs om emissionsbeslut 
gäller då beslut som avses i 3 §.  

Vid emission av nya aktier enligt detta ka-
pitel tillämpas dock inte den tidsfrist för regi-
strering av nya aktier som föreskrivs i 9 kap. 
14 § 2 mom.  

 
 

11 kap. 

Ökning av aktiekapitalet 

1 § 

Olika sätt att öka aktiekapitalet 

Aktiekapitalet kan ökas  
1) genom att teckningspriset för aktier, op-

tionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
helt eller delvis tas upp i aktiekapitalet så 
som föreskrivs i 9 och 10 kap., 

2) genom att till aktiekapitalet görs en 
överföring från det fria egna kapitalet (fond-
förhöjning), eller  

3) genom att i aktiekapitalet tas upp till-
gångar som i andra fall än det som avses i 1 
punkten investeras i bolaget under förutsätt-
ning att de tas upp i aktiekapitalet (aktiekapi-
talinvestering). 

2 §  

Fondförhöjning 

Beslut om fondförhöjning fattas på bolags-
stämman. 

Genom bolagsstämmans beslut i vilket 
nämns förhöjningens maximibelopp kan sty-
relsen också bemyndigas att besluta om en 
fondförhöjning. Bemyndigandet skall anmä-
las för registrering utan obefogat dröjsmål, 
dock senast en månad efter beslutet. Om inte 
något annat föreskrivs i bemyndigandet är 
det i kraft tills vidare. Ett nytt bemyndigande 
upphäver ett tidigare, om inte något annat be-
slutas. 

I ett beslut om fondförhöjning skall nämnas 
förhöjningens belopp samt vilka tillgångar 
som används för förhöjningen. I 5 kap. 18—
22 § föreskrivs om stämmokallelse samt om 
stämmohandlingar och om framläggande och 
sändande av dem. 

 
3 §  

Aktiekapitalinvestering 

Beslut om sådan ökning av aktiekapitalet 
som grundar sig på aktiekapitalinvestering 
fattas av styrelsen. I beslutet skall nämnas 
ökningens belopp samt den investering som 
ökningen baseras på. 

På betalningen av investeringen skall på 
motsvarande sätt tillämpas vad som i 9 kap. 
10—12 § föreskrivs om teckningsfordran, 
betalning i pengar och apport. Vad som i de 
nämnda paragraferna föreskrivs om aktie-
emissionsbeslut gäller då beslut om ökning 
av aktiekapitalet.  
 

4 § 

Registrering av en ökning samt dess rätts-
verkningar 

I 9 kap. 14 § föreskrivs hur en ökning av 
aktiekapitalet anmäls för registrering när ak-
tiekapitalet ökas med teckningspriset för nya 
aktier.  

Annan än i 1 mom. avsedd ökning av ak-
tiekapitalet skall anmälas för registrering 
utan dröjsmål efter att eventuell betalning har 
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inkommit till bolaget och ökningsvillkoren 
har uppfyllts också i övrigt. Till registeran-
mälan skall fogas  

1) bolagets styrelseledamöters och verk-
ställande direktörs försäkran om att bestäm-
melserna i denna lag har iakttagits vid ök-
ningen av aktiekapitalet, samt 

2) ett av bolagets revisorer utfärdat intyg 
över att denna lags bestämmelser om betal-
ning av aktiekapitalet har iakttagits, när det 
inte är fråga om en fondförhöjning. 

Om ökningen har betalts med apportegen-
dom skall till registeranmälan dessutom fo-
gas en godkänd revisors yttrande om en så-
dan redogörelse som avses i 9 kap. 12 § 
2 mom. samt om huruvida egendomen var av 
sådant ekonomiskt värde för bolaget som 
minst motsvarade betalningen. 

Aktiekapitalet har ökats när ökningen är 
registrerad. Efter registreringen kan den som 
betalt ökningen inte frånträda rättshandlingen 
genom att åberopa att ett till den anslutet 
villkor inte har uppfyllts. 

 
12 kap. 

Kapitallån 

1 §  

Efterställt lån och övriga lånevillkor 

Bolaget kan ta upp lån (kapitallån)  
1) vars kapital och ränta under bolagets lik-

vidation och konkurs får betalas endast med 
sämre företrädesrätt än alla övriga skulder, 

2) vars kapital i övrigt får återbetalas och 
ränta betalas endast till den del beloppet av 
bolagets fria egna kapital och samtliga kapi-
tallån vid betalningstidpunkten överskrider 
förlusten enligt bolagets balansräkning för 
den senast avslutade räkenskapsperioden el-
ler enligt balansräkningen i ett nyare bokslut, 
samt 

3) för vars återbetalning eller ränta bolaget 
eller dess dottersammanslutning inte får stäl-
la säkerhet. 

På återbetalning av kapitallån samt på rän-
tebetalning och ställande av säkerhet i strid 
med 1 mom. tillämpas vad som i 13 kap. 4 § 
och i straffbestämmelsen i 25 kap. 1 § 
4 punkten föreskrivs om olaglig utbetalning. 

Denna paragraf tillämpas inte i samband 
med borgenärsskyddsförfarande som avses i 
14 kap. 2 §, 16 kap. 6 §, 17 kap. 6 § och 
19 kap. 7 §. Det belopp som tillkommer kapi-
tallånens borgenärer får dock betalas först 
när den åtgärd som förutsätter borgenärs-
skyddsförfarande har registrerats. Med bor-
genärens samtycke kan ett kapitallån använ-
das som betalning för en ökning av aktieka-
pitalet, omvandlas till inbetalt fritt eget kapi-
tal eller användas till täckning av bolagets 
förlust. 
 
 

2 § 

Övriga bestämmelser om kapitallån 

Avtal om kapitallån skall ingås skriftligen. 
En ändring av lånevillkoren och en säkerhet 
som ställts är ogiltig, om den strider mot 1 § 
1 mom. 

Om räntan på ett kapitallån inte kan beta-
las, skjuts räntebetalningen upp så att den be-
talas enligt det första bokslut som ger möj-
lighet till detta. 

Kapitallån har sinsemellan samma rätt till 
bolagets medel, om inte något annat har avta-
lats mellan bolaget och kapitallånens borge-
närer. 

Kapitallån skall i balansräkningen tas upp 
som en särskild post. 
 
 
 

DEL IV 

Utbetalning av medel 

13 kap. 

Utbetalning av bolagets medel 

Allmänna bestämmelser  

1 §  

Utbetalningssätt 

Bolagets medel kan betalas ut till aktie-
ägarna endast enligt vad som i denna lag fö-
reskrivs om 
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1) utbetalning av vinst (vinstutdelning) och 
utbetalning från en fond som hänförs till det 
fria egna kapitalet, 

2) minskning av aktiekapitalet enligt 
14 kap., 

3) förvärv och inlösen av egna aktier enligt 
3 och 15 kap., samt om 

4) upplösning och avregistrering av bolaget 
enligt 20 kap. 

Bolagets verksamhet kan i enlighet med 
9 § ha ett annat syfte än att bereda vinst åt 
aktieägarna. I 8 § föreskrivs om gåvor. 

Som olaglig utbetalning av medel anses 
andra affärshändelser som utan någon affärs-
ekonomisk grund minskar bolagets tillgångar 
eller ökar dess skulder.  

Medel får inte betalas ut förrän bolaget har 
registrerats. 
 

2 § 

Solvens 

Medel får inte betalas ut ur bolaget, om det 
då betalningsbeslutet fattades var känt eller 
borde ha varit känt att bolaget var insolvent 
eller att utbetalningen skulle leda till insol-
vens. 
 

3 §  

Utbetalningens samband med bokslutet 

Sådan utbetalning av medel som avses i 1 § 
1 mom. skall basera sig på det senast fast-
ställda bokslutet. Vid utbetalningen skall be-
aktas sådana väsentliga förändringar i bola-
gets ekonomiska ställning som har skett efter 
upprättandet av bokslutet. 
 

4 §  

Återbetalningsskyldighet 

Medel som har erhållits ur bolaget i strid 
med denna lag eller bolagsordningen skall 
betalas tillbaka, om mottagaren insåg eller 
borde ha insett att utbetalningen skedde i 
strid med denna lag eller bolagsordningen. 
På det belopp som återbetalas skall betalas en 
årlig ränta som svarar mot den i 12 § räntela-
gen (633/1982) avsedda referensränta som 

gäller vid tidpunkten i fråga.  
 
Vinstutdelning och utbetalning från en fond 

som hänförs till det fria egna kapitalet 

5 §  

Utdelningsbart belopp 

Om inte annat följer av vad som i 2 § före-
skrivs om bolagets solvens, får bolaget betala 
ut fritt eget kapital från vilket har dragits av 
belopp som enligt bolagsordningen inte får 
betalas ut. 
 

6 §  

Beslutsfattande 

Bolagsstämman beslutar om utbetalning av 
medel. I 5 kap. 18—22 § föreskrivs om 
stämmokallelse och stämmohandlingar samt 
om framläggande och sändande av sådana. 
Bolagsstämman får besluta betala ut större 
belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt 
endast om stämman enligt 7 § eller bolags-
ordningen är skyldig att göra detta. 

Genom bolagsstämmans beslut i vilket 
nämns utbetalningens maximibelopp kan sty-
relsen också bemyndigas att besluta om 
vinstutdelning eller utbetalning från en fond 
som hänförs till det fria egna kapitalet. Be-
myndigandet kan vara i kraft högst till början 
av följande ordinarie bolagsstämma.  

I beslutet skall nämnas det belopp som be-
talas ut samt vilka medel som används för 
utbetalningen. 

Fritt eget kapital kan med samtycke av alla 
aktieägare betalas ut också på något annat 
sätt än enligt 1 § 1 mom., om inte något an-
nat följer av bolagsordningen. 
 

7 § 

Minoritetens rätt att kräva vinstutdelning 

Som vinstutdelning skall betalas ut minst 
hälften av räkenskapsperiodens vinst efter 
avdrag för belopp som enligt bolagsordning-
en inte får delas ut, om aktieägare med minst 
en tiondel av alla aktier kräver det på en or-
dinarie bolagsstämma före beslutet om dis-
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position av vinsten.  En aktieägare kan emel-
lertid inte kräva att som vinst skall delas ut 
ett större belopp än vad som enligt detta ka-
pitel är möjligt utan borgenärernas samtycke 
och inte heller mer än åtta procent av bola-
gets eget kapital. Från det belopp som betalas 
ut skall dras av eventuell vinstutdelning som 
betalats ut under räkenskapsperioden före 
den ordinarie bolagsstämman. 

I bolagsordningen kan föreskrivas något 
annat om den i 1 mom. avsedda rätten för en 
minoritet att kräva vinstutdelning. Denna rätt 
kan begränsas endast med samtycke av alla 
aktieägare.  
 
Övriga bestämmelser om utbetalning av me-

del 

8 § 

Gåvor 

Bolagsstämman kan besluta om en gåva för 
ett allmännyttigt eller därmed jämförbart än-
damål, om gåvans belopp med hänsyn till 
användningsändamålet samt bolagets ställ-
ning och övriga omständigheter kan anses 
skäligt. Styrelsen får för detta ändamål an-
vända medel som med beaktande av bolagets 
ställning är av ringa betydelse.  
 

9 §  

Annat än vinstsyfte 

Om bolaget helt eller delvis har något annat 
syfte än att bereda vinst åt aktieägarna, skall i 
bolagsordningen tas in en bestämmelse om 
detta. I bolagsordningen skall då föreskrivas 
om användning av eget kapital i sådana situa-
tioner som avses i 1 § 1 mom.  
 

10 § 

Finansiering av förvärv av egna aktier 

Bolaget får inte ge penninglån, betala ut 
medel eller ställa säkerhet för att utomståen-
de skall kunna förvärva aktier i bolaget eller i 
dess moderbolag.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte 
på sådana åtgärder inom ramen för utdel-

ningsbara medel vilkas syfte är förvärvande 
av aktier till anställda i bolaget eller i ett så-
dant närstående bolag som avses i 8 kap. 6 § 
2 mom.  
 

14 kap.  

Minskning av aktiekapitalet 

1 §  

Beslutsfattande 

Bolagsstämman kan besluta om utbetalning 
av aktiekapital, om minskning av aktiekapita-
let för avsättning av medel till en fond som 
hänförs till det fria egna kapitalet samt om 
användning av aktiekapital till omedelbar 
täckning av förlust som inte kan täckas med 
fritt eget kapital (förlusttäckning). Aktiekapi-
talet får inte minskas så att det understiger 
det minimikapital som avses i 1 kap. 3 § 1 
mom.  

I beslutet skall nämnas det belopp eller 
maximibelopp med vilket aktiekapitalet 
minskas och för vilket av de ändamål som 
avses i 1 mom. minskningsbeloppet skall an-
vändas. I 5 kap. 18—22 § föreskrivs om 
stämmokallelse och stämmohandlingar samt 
om framläggande och sändande av dessa.  

I 15 kap. föreskrivs om beslutsfattandet vid 
förvärv och inlösen av egna aktier. I 
16, 17, 19 och 20 kap. föreskrivs om besluts-
fattandet och borgenärsskyddet i samband 
med fusion, delning, ändring av företagsfor-
men och upplösning av bolaget.  
 

2 §  

Borgenärsskyddsförfarande 

Borgenärer vilkas fordran på bolaget har 
uppkommit före en sådan kallelse som avses 
i 4 § har rätt att motsätta sig en minskning av 
aktiekapitalet. Sådan rätt har de dock inte, 
om minskningsbeloppet används till förlust-
täckning eller om aktiekapitalet samtidigt 
ökas med minst minskningsbeloppet.  

Om aktiekapitalet har minskats för att täcka 
en förlust, kan fritt eget kapital under tre år 
efter det att minskningen registrerats betalas 
ut till aktieägarna endast med iakttagande av 
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borgenärsskyddsförfarandet enligt 3—5 §. 
En borgenär har dock inte rätt att motsätta sig 
utbetalningen, om aktiekapitalet har ökats 
med minst minskningsbeloppet.  
 
 

3 § 

Registeranmälan och ansökan om kallelse 

Om borgenärerna enligt 2 § 1 mom. har rätt 
att motsätta sig en minskning av aktiekapita-
let, skall bolaget inom en månad efter minsk-
ningsbeslutet anmäla minskningen för regi-
strering och hos registermyndigheten ansöka 
om sådan kallelse som avses i 4 §, vid även-
tyr att beslutet förfaller.  
 
 

4 §  

Kallelse på borgenärerna 

Registermyndigheten skall, efter att ha fått 
en sådan ansökan som avses i 3 §, utfärda 
kallelse på bolagets i 2 § 1 mom. avsedda 
borgenärer. I kallelsen skall nämnas att de 
har rätt att motsätta sig minskningen genom 
att skriftligen anmäla detta till registermyn-
digheten senast den i kallelsen utsatta dagen. 
Registermyndigheten skall publicera kallel-
sen i den officiella tidningen senast tre må-
nader före den utsatta dagen och registrera 
kallelsen på tjänstens vägnar.  

Bolaget skall senast en månad före den ut-
satta dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till sina kända i 2 § 1 mom. av-
sedda borgenärer. En styrelseledamots eller 
verkställande direktörens intyg om att med-
delandena har sänts ut skall ges in till regis-
termyndigheten senast den utsatta dagen.  

Registermyndigheten skall utan dröjsmål 
efter den utsatta dagen underrätta bolaget om 
inkomna anmälningar om att borgenärer 
motsätter sig ansökan.  
 
 

5 §  

Förutsättningar för registrering 

Registermyndigheten skall registrera en 

minskning av aktiekapitalet, om ingen bor-
genär har motsatt sig minskningen eller om 
borgenärerna i enlighet med en domstols 
dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar.  

Om en borgenär har motsatt sig minsk-
ningen, förfaller beslutet om minskning av 
aktiekapitalet en månad efter den utsatta da-
gen. Registermyndigheten skall dock skjuta 
upp behandlingen av ärendet, om bolaget 
inom en månad från den utsatta dagen visar 
att det har väckt talan för fastställelse av att 
borgenären har fått betalning eller betryg-
gande säkerhet för sin fordran, eller om bola-
get och borgenären tillsammans begär att be-
handlingen av ärendet skall skjutas upp.  

Aktiekapitalet är minskat när minskningen 
har registrerats.  
 
 

6 § 

Annan registrering av minskning av aktieka-
pitalet 

Bolaget skall inom en månad göra register-
anmälan om ett sådant beslut om minskning 
av aktiekapitalet som borgenärerna enligt 2 § 
2 mom. inte har rätt att motsätta sig, vid 
äventyr att beslutet förfaller. Aktiekapitalet 
är minskat då beslutet har registrerats.  

En minskning av aktiekapitalet skall anmä-
las för registrering samtidigt som en ökning 
av aktiekapitalet enligt 2 § 1 mom.  
 
 
 

7 §  

Tillämpning av borgenärsskyddsförfarandet 
vid ändring av bolagsordningen 

I bolagsordningen kan föreskrivas att bola-
gets borgenärer som avses i 2 § 1 mom. har 
rätt att på det sätt som avses i 3—5 § motsät-
ta sig en ändring av eller avvikelse från en 
viss bestämmelse i bolagsordningen. Vad 
som i 3—5 § föreskrivs om minskning av ak-
tiekapitalet tillämpas då på ändringen av eller 
avvikelsen från bolagsordningen. Den i 3 § 
föreskrivna tidsfristen på en månad tillämpas 
dock inte.  
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15 kap.  

Bolagets egna aktier 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Förvärv, inlösen och mottagande som pant 

Bolaget kan enligt vad som föreskrivs i 
detta kapitel besluta 

1) förvärva egna aktier (förvärv),  
2) att en aktieägare skall överlåta aktier till 

bolaget verderlagsfritt eller mot vederlag (in-
lösen), samt  

3) ta emot egna aktier som pant. 
Om förvärv eller inlösen av egna aktier 

genomförs så att bolagets aktiekapital mins-
kas, skall dessutom 14 kap. iakttas. 
 

2 §  

Begränsning av tillämpningsområdet 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om för-
värv, inlösen och pant skall inte tillämpas när 
bolaget  

1) som övertagande bolag vid en fusion el-
ler delning eller i samband med annan över-
låtelse av en rörelse får till denna hörande 
egna aktier i sin ägo eller som pant,  

2) på auktion köper egna aktier som har 
utmätts för bolagets fordran, eller 

3) vederlagsfritt får egna aktier.  
 

3 § 

Andra inlösensituationer 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om inlö-
sen tillämpas inte på inlösen enligt 16 kap. 
13 § av sådana aktieägares aktier som har 
motsatt sig fusion eller på inlösen enligt 
17 kap. 13 § av sådana aktieägares aktier 
som har motsatt sig delning.  

I bolagsordningen kan så som avses i 
3 kap. 7 § föreskrivas om aktieägares, bola-
gets och andra personers rätt att lösa in aktier 
som övergår till en ny ägare samt så som av-
ses i 10 § i detta kapitel föreskrivas om bola-
gets rätt eller skyldighet att lösa in eller för-

värva aktier i bolaget.  
 

4 §  

Bolagets rätt att behålla, ogiltigförklara och 
avyttra aktier 

Bolaget kan behålla, ogiltigförklara eller 
avyttra egna aktier som det har förvärvat, löst 
in eller förvärvat på annat sätt.  

I 12 § föreskrivs om ogiltigförklaring och i 
9 kap. om avyttring. I 12 § 2 och 3 mom.  
föreskrivs om skyldigheten att avyttra eller 
ogiltigförklara egna aktier som har förvärvats 
eller lösts in i strid med denna lag.  
 

Förvärv och inlösen av egna aktier 

5 §  

Allmänna bestämmelser om beslutsfattandet 

Beslut om förvärv och inlösen av bolagets 
egna aktier fattas av bolagsstämman. I ett 
publikt aktiebolag skall beslutet fattas med 
sådan kvalificerad majoritet som avses i 
5 kap. 27 §.  

Genom bolagsstämmans beslut i vilket 
nämns maximiantalet aktier av olika slag 
som skall förvärvas, bemyndigandets giltig-
hetstid samt vederlagets minimi- och maxi-
mibelopp kan styrelsen också bemyndigas att 
besluta om ett förvärv i dess helhet eller till 
vissa delar. Bemyndigandet kan vara i kraft 
högst 18 månader. Egna aktier kan med stöd 
av bemyndigandet förvärvas endast med fritt 
eget kapital.  

I 5 kap. 8—22 § föreskrivs om stämmokal-
lelse samt om stämmohandlingar och fram-
läggande och sändande av dessa. När styrel-
sen i ett publikt aktiebolag föreslår att egna 
aktier skall inlösas så att bolagets aktiekapital 
minskar, skall i stämmokallelsen nämnas syf-
tet med och sättet för inlösen.  
 

6 §  

Riktat förvärv och riktad inlösen  

Om det från bolagets synpunkt finns vä-
gande ekonomiska skäl, kan egna aktier för-
värvas i något annat förhållande än aktie-



 RP 109/2005 rd 
  

 

261

ägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Vid 
bedömningen av ett riktat förvärvs godtag-
barhet skall särskilt avseende fästas vid för-
hållandet mellan det vederlag som erbjuds 
och aktiens gängse pris. Bolagsstämmans be-
slut skall fattas med sådan kvalificerad majo-
ritet som avses i 5 kap. 27 §. Detsamma gäll-
er ett bemyndigande som innebär att styrel-
sen får förvärva aktier och som inte utesluter 
styrelsens rätt att besluta om riktat förvärv.  

Egna aktier kan lösas in i något annat för-
hållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktad 
inlösen) endast med samtliga aktieägares 
samtycke. Ett publikt aktiebolag kan dock 
med sådan kvalificerad majoritet som avses i 
5 kap. 27 § besluta om sammanläggning av 
aktier så som avses i 9 § i detta kapitel. 
Dessutom kan i bolagsordningen tas in ett 
sådant inlösenvillkor som avses i 10 § i detta 
kapitel.  

Om styrelsen föreslår att bolagsstämman 
skall besluta om riktat förvärv eller riktad in-
lösen eller att bolagsstämman skall bemyndi-
ga styrelsen att förvärva aktier utan att ute-
sluta styrelsens rätt att besluta om riktat för-
värv, skall detta nämnas i stämmokallelsen.  

 
 

7 §  

Innehållet i förvärvs- och inlösenbeslut 

I förvärvs- och inlösenbeslut skall nämnas  
1) om det är fråga om förvärv eller inlösen,  
2) det antal eller maximiantal aktier av oli-

ka slag som beslutet avser,  
3) hos vem aktierna förvärvas eller löses in 

och vid behov i vilken ordning samt, när det 
är fråga om ett riktat förvärv motiveringen 
till att det finns vägande ekonomiska skäl en-
ligt 6 § 1 mom. för det riktade förvärvet,  

4) den tid inom vilken de förvärvade akti-
erna skall erbjudas bolaget eller den dag då 
aktierna inlöses,  

5) det vederlag som skall betalas för aktier-
na och motiveringen till bestämmande av ve-
derlaget samt, om vederlaget består av annan 
egendom än pengar, en utredning om egen-
domens värde,  

6) betalningstiden för vederlaget, samt  
7) hur förfarandet påverkar bolagets eget 

kapital.  

8 §  

Aktieägarnas rätt till information 

Aktieägare som enligt ett förvärvsbeslut 
har rätt att sälja aktier till bolaget skall innan 
den tid som utsatts för erbjudande av aktien 
till bolaget börjar löpa informeras om beslu-
tet på samma sätt som en stämmokallelse ut-
färdas. Samtidigt skall det ges information 
om hur och inom vilken tid aktieägarna kan 
utnyttja sin rätt.  

Sådan information som avses i 1 mom. be-
höver inte ges om  

1) motsvarande information ingår i kallel-
sen till den bolagsstämma som skall besluta 
om förvärvet eller finns tillgänglig på en 
stämma som aktieägaren deltagit i och som 
beslutar om förvärvet, eller om 

2) motsvarande information offentliggörs 
på det sätt som avses i värdepappers-
marknadslagen.  

Förvärvsbeslutet och de i 5 kap. 21 § 
2 mom. avsedda handlingarna om bolagets 
ekonomiska ställning skall hållas tillgängliga 
för aktieägare som avses i 1 mom. under den 
tid som aktierna skall erbjudas bolaget. Så-
dan skyldighet finns dock inte, om bolaget 
har offentliggjort en i 6 kap. i värdepappers-
marknadslagen avsedd anbudshandling varav 
motsvarande information framgår.  
 

9 §  

Sammanläggning av aktier i ett publikt aktie-
bolag  

Ett publikt aktiebolag kan med sådan kvali-
ficerad majoritet som avses i 5 kap. 27 § be-
sluta lösa in en viss andel av samtliga ak-
tieägares aktier (sammanläggning av aktier) 
under förutsättning att uppkomsten av bråk-
delar av aktier förhindras genom inlösenbe-
slutet på följande sätt:  

1) ett helt antal aktier av varje slag löses in,  
2) det antal aktier av varje slag som löses in 

hos varje aktieägare avrundas vid behov upp-
åt till närmaste hela tal,  

3) bolaget säljer utan dröjsmål extra aktier 
som blir inlösta på grund av avrundning en-
ligt 2 punkten vid sådan offentlig handel som 
avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadsla-
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gen eller på offentlig auktion för de aktieäga-
res räkning som avses i 2 punkten, samt  

4) försäljningsintäkterna för aktier som av-
ses i 3 punkten betalas till aktieägarna i för-
hållande till de mellanskillnader som upp-
kommer då från det antal aktier som lösts in 
hos varje aktieägare dras av det antal aktier 
som skulle ha lösts in utan avrundning enligt 
2 punkten.  

Försäljningsintäkterna för aktierna skall be-
talas till aktieägarna utan dröjsmål. På belop-
pet skall betalas ränta enligt den i 12 § i rän-
telagen avsedda referensränta som gäller vid 
tidpunkten i fråga. Bolaget skall sätta in de 
genom försäljningen erhållna medlen på ett 
konto hos en depositionsbank i Finland eller 
hos ett sådant utländskt kreditinstituts filial-
kontor som har rätt att ta emot insättningar 
eller på motsvarande konto utomlands, så att 
det inte finns någon risk för att medlen sam-
manblandas med bolagets egna medel. I sin 
bokföring skall bolaget hålla medlen åtskilda 
från sina egna medel.  

Det skall finnas vägande ekonomiska skäl 
för sammanläggning av aktier. Ett beslut om 
sammanläggning kan inte fattas, om inlösen 
enligt aktieägarförteckningen skulle leda till 
att samtliga aktier blir inlösta hos fler än var 
hundrade aktieägare. På stämmokallelsen 
skall tillämpas 6 § 3 mom.  
 
 

10 § 

Förvärvs- och inlösenvillkor 

I bolagsordningen kan föreskrivas att bola-
get har rätt eller skyldighet att förvärva eller 
lösa in bolagets aktier. I bolagsordningen 
skall då nämnas  

1) om villkoret gäller förvärv eller inlösen,  
2) om bolaget har rätt eller skyldighet att 

förvärva eller lösa in aktier, 
3) vilka aktier bestämmelsen gäller och, vid 

behov, i vilken ordning aktierna skall förvär-
vas eller lösas in,  

4) vilket förfarande som skall iakttas,  
5) vilket vederlag som skall betalas för ak-

tierna eller på vilka grunder vederlaget skall 
räknas ut, samt 

6) vilka medel som kan användas för betal-
ning av vederlaget.  

I ett publikt aktiebolag beslutar bolags-
stämman om utnyttjande av inlösen- och för-
värvsrätt. Bolagsstämman kan bemyndiga 
styrelsen att besluta om saken. Bemyndigan-
det skall anmälas för registrering senast en 
månad efter beslutet. Bemyndigandet kan 
vara i kraft högst fem år efter det att det gi-
vits. I övriga situationer kan styrelsen besluta 
om förvärv och inlösen.  
 
 

11 §  

Begränsning av rätten att förvärva, lösa in 
och ta emot egna aktier som pant 

I ett publikt aktiebolag får inte fattas ett så-
dant beslut om förvärv, inlösen eller motta-
gande av egna aktier som pant att det sam-
manlagda antalet egna aktier som innehas el-
ler mottagits som pant av bolaget och dess 
dottersammanslutningar kommer att utgöra 
mer än en tiondel av samtliga aktier.  

Ett privat aktiebolag får inte förvärva eller 
lösa in alla sina egna aktier.  

 
 

12 § 

Ogiltigförklaring och avyttring av aktier i 
vissa situationer 

Styrelsen kan besluta ogiltigförklara egna 
aktier som innehas av bolaget. Ogiltigförklar-
ingen skall utan dröjsmål anmälas för regi-
strering. Aktierna är ogiltiga när anmälan har 
registrerats.  

Egna aktier som har förvärvats och lösts in 
i strid med denna lag skall avyttras utan obe-
fogat dröjsmål, dock senast ett år efter för-
värvet. Om den sammanlagda andelen egna 
aktier som innehas av ett aktiebolag och dess 
dottersammanslutningar överstiger en tiondel 
av samtliga aktier till följd av att aktierna har 
förvärvats på ett sådant sätt som avses i 2 §, 
skall de aktier som överstiger den nämnda 
andelen avyttras inom tre år från förvärvet.  

Om aktierna inte har avyttrats inom den tid 
som anges i 2 mom. skall de förklaras ogilti-
ga. Egna aktier som innehas av moderbolaget 
skall förklaras ogiltiga före sådana aktier i 
moderbolaget som innehas av en dottersam-
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manslutning.  
 

Mottagande som pant och teckning av egna 
aktier 

13 §  

Egna aktier som pant 

Bolaget kan ta emot egna aktier som pant. I 
ett publikt aktiebolag fattas beslut om motta-
gande av egna aktier som pant på samma sätt 
som beslut om förvärv av egna aktier.  

På försäljning av egna aktier som utgör 
pant skall utöver 10 kap. i handelsbalken till-
lämpas vad som i 9 kap. föreskrivs om avytt-
ring av egna aktier.  
 

14 §  

Teckning av egna aktier och moderbolagets 
aktier 

Bolaget och dess dottersammanslutning får 
inte mot vederlag teckna aktier i bolaget. Om 
bolaget har tecknat egna aktier i samband 
med bildandet, anses aktierna ha tecknats av 
dem som undertecknat avtalet om bolags-
bildning. Om bolaget har tecknat egna aktier 
vid en emission mot vederlag, anses bolagets 
styrelseledamöter och verkställande direktör 
ha tecknat aktierna. Om en dottersam-
manslutning har tecknat aktier i moderbola-
get, anses aktierna ha tecknats av moderbo-
lagets styrelseledamöter och verkställande di-
rektör samt av dem som har motsvarande 
ställning i dottersammanslutningen. Teck-
narna ansvarar solidariskt för betalningen av 
teckningspriset. Som tecknare betraktas dock 
inte den som visar att han motsatt sig teck-
ningen eller inte känt till eller inte borde ha 
känt till teckningen.  

Den som har tecknat bolagets aktier i sitt 
eget namn för bolagets eller dess dottersam-
manslutnings räkning anses ha tecknat akti-
erna för egen räkning.  

I 9 kap. 20 § föreskrivs om bolagets rätt att 
delta i en vederlagsfri emission.  
 
 
 
 

DEL V 

Ändring av bolagsstruktur och upplösning 
av bolag 

16 kap. 

Fusion 

Definitioner samt genomförande av fusion 

1 §  

Fusion 

Ett aktiebolag (överlåtande bolag) kan fu-
sioneras med ett annat aktiebolag (överta-
gande bolag) så att det överlåtande bolagets 
tillgångar och skulder övergår till det överta-
gande bolaget, varvid det överlåtande bola-
gets aktieägare som fusionsvederlag får akti-
er i det övertagande bolaget. Fusionsvederla-
get får också bestå av pengar samt av annan 
egendom och åtaganden.  
 
 

2 §  

Olika sätt att verkställa en fusion 

En fusion kan verkställas så att  
1) ett eller flera överlåtande bolag fusione-

ras med ett övertagande bolag (absorptions-
fusion), eller så att  

2) minst två överlåtande bolag fusioneras 
och tillsammans bildar ett övertagande bolag 
(kombinationsfusion).  

Med dotterbolagsfusion avses en absorp-
tionsfusion där de i fusionen deltagande bo-
lagen äger samtliga aktier samt eventuella 
optionsrätter och andra till aktier berättigan-
de rättigheter i det överlåtande bolaget.  

Med trepartsfusion avses en absorptionsfu-
sion där en annan part än det övertagande bo-
laget ger fusionsvederlag.  

Med i fusionen deltagande bolag avses i 
detta kapitel överlåtande bolag och överta-
gande bolag.  
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Fusionsplan och en godkänd revisors yttran-
de 

 
3 §  

Fusionsplan 

De i fusionen deltagande bolagens styrelser 
skall upprätta en skriftlig fusionsplan som 
dateras och undertecknas. Vid en trepartsfu-
sion skall fusionsplanen undertecknas också 
av den som ger fusionsvederlag.  

Fusionsplanen skall uppta  
1) firmor, företags- och organisations-

nummer eller motsvarande identifierings-
uppgifter och hemorter för de i fusionen del-
tagande bolagen och en eventuell tredje part 
som ger fusionsvederlag, 

2) en utredning om orsakerna till fusionen,  
3) vid en absorptionsfusion förslag till 

eventuella ändringar i det övertagande bola-
gets bolagsordning samt vid en kombina-
tionsfusion förslag till bolagsordning för det 
nybildade bolaget och till förfarandet vid val 
av verksamhetsorgan för det nybildade bola-
get,  

4) vid en absorptionsfusion förslag till det 
antal aktier av olika slag som eventuellt skall 
ges som vederlag och till givande av nya el-
ler egna aktier som innehas av bolaget samt 
vid en kombinationsfusion förslag till antalet 
aktier av olika slag i det övertagande bolaget,  

5) förslag till eventuellt annat fusionsveder-
lag och, om vederlaget består av optionsrätter 
eller andra särskilda rättigheter som berätti-
gar till aktier, de villkor som enligt 10 kap. 
3 § är förenade med dessa, 

6) förslag till fördelning av vederlag, tid-
punkten för överlämnande av vederlag och 
andra villkor för givande av vederlag samt 
utredning om grunderna för dessa,  

7) utredning om eller förslag till de rättig-
heter som vid fusionen tillkommer innehava-
re av optionsrätter och andra särskilda rättig-
heter som berättigar till aktier i det över-
låtande bolaget,  

8) vid en absorptionsfusion förslag till en 
eventuell ökning av det övertagande bolagets 
aktiekapital samt vid en kombinationsfusion 
förslag till det övertagande bolagets aktieka-
pital,  

9) utredning om det överlåtande bolagets 
tillgångar, skulder och eget kapital samt om 
de omständigheter som påverkar värderingen 
av dessa, om den inverkan som fusionen pla-
neras få på det övertagande bolagets ba-
lansräkning och om de bokföringsmetoder 
som skall tillämpas på fusionen,  

10) förslag som avser de i fusionen del-
tagande bolagens rätt att besluta om sådana 
arrangemang utöver sedvanlig affärsverk-
samhet som påverkar deras egna kapital eller 
antal aktier,  

11) utredning om sådana kapitallån beträf-
fande vilka borgenärerna i enlighet med 6 § 
kan motsätta sig fusionen,  

12) utredning om det antal aktier som det 
överlåtande bolaget och dess dottersam-
manslutningar äger i det övertagande bolaget 
och dess moderbolag samt om det antal akti-
er som de i fusionen deltagande bolagen äger 
i det överlåtande bolaget,  

13) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i fusionen deltagande bolagens 
egendom som avses i företagsinteckningsla-
gen (634/1984),  

14) utredning om eller förslag till särskilda 
förmåner och rättigheter för de i fusionen 
deltagande bolagens förvaltningsråds- och 
styrelseledamöter, verkställande direktörer 
samt revisorer och godkända revisorer som 
ger yttrande om fusionsplanen,  

15) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställandet av fusionen, 
samt  

16) förslag till eventuella andra fusions-
villkor.  

På en dotterbolagsfusion tillämpas inte 
2 mom. 4—8 och 10 punkten.  
 

4 § 

En godkänd revisors yttrande 

De i fusionen deltagande bolagens styrelser 
skall utse en eller flera godkända revisorer 
med uppgift att ge varje i fusionen deltagan-
de bolag ett yttrande om fusionsplanen. I ytt-
randet skall bedömas om fusionsplanen ger 
riktiga och tillräckliga uppgifter om grunder-
na för bestämmande av fusionsvederlaget 
samt om fördelningen av vederlaget. I ytt-
randet till det övertagande bolaget skall dess-
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utom nämnas om fusionen kan äventyra be-
talningen av bolagets skulder.  

Om samtliga i fusionen deltagande bolags 
aktieägare ger sitt samtycke eller om det är 
fråga om en dotterbolagsfusion, räcker det 
med ett yttrande om huruvida fusionen kan 
äventyra betalningen av det övertagande bo-
lagets skulder.  
 
Registrering av fusionsplanen och kallelse på 

borgenärerna 

5 § 

Registrering av fusionsplanen 

Fusionsplanen skall anmälas för registre-
ring inom en månad från undertecknandet av 
planen. Till anmälan skall fogas ett sådant 
yttrande som avses i 4 §.  

Anmälan skall göras gemensamt av de bo-
lag som deltar i fusionen. Anmälan om en 
dotterbolagsfusion skall göras av moderbola-
get.  

Fusionen förfaller om anmälan inte görs 
inom utsatt tid eller om registrering vägras.  
 

6 § 

Kallelse på borgenärerna 

De borgenärer vilkas fordran på det över-
låtande bolaget har uppkommit före registre-
ringen av fusionsplanen har rätt att motsätta 
sig fusionen.  

Registermyndigheten skall på ansökan av 
det överlåtande bolaget utfärda en kallelse på 
de borgenärer som avses i 1 mom., i vilken 
nämns deras rätt att motsätta sig fusionen 
med ett skriftlig meddelande till register-
myndigheten senast den dag som nämns i 
kallelsen. Ansökan om kallelse skall göras 
inom fyra månader från registreringen av fu-
sionsplanen, vid äventyr att fusionen förfal-
ler. Registermyndigheten skall publicera kal-
lelsen i den officiella tidningen senast tre 
månader före den utsatta dagen och registrera 
kallelsen på tjänstens vägnar.  

På ansökan av det övertagande bolaget 
skall kallelse utfärdas också på det överta-
gande bolagets borgenärer, om fusionen en-
ligt ett yttrande av en godkänd revisor som 

avses i 4 § kan äventyra betalningen av det 
övertagande bolagets skulder. På det överta-
gande bolagets borgenärer tillämpas i så fall 
vad som i detta kapitel föreskrivs om det 
överlåtande bolagets borgenärer.  
 

7 § 

Bolagets skriftliga meddelande till borgenä-
rerna 

Bolaget skall senast en månad före den ut-
satta dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till sina kända borgenärer som 
avses i 6 § 1 mom. Om det överlåtande bola-
gets rättsinnehavare eller innehavare av op-
tionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier i enlighet med 13 § 
framställer lösningsanspråk, skall borgenä-
rerna underrättas om det antal aktier och de 
rättigheter som anspråket avser. Meddelandet 
kan sändas först efter den bolagsstämma som 
beslutat om fusionen, om inte bolagets samt-
liga aktieägare och innehavarna av de nämn-
da rättigheterna har meddelat att de avstår 
från sin inlösenrätt eller om de inte annars 
har rätt till inlösen.  
 

8 §  

Företagssanering 

Ett saneringsförfarande som avses i lagen 
om företagssanering (47/1993) ersätter en 
sådan kallelse som avses i 6 §. En borgenär 
har inte rätt att motsätta sig fusion enligt 
denna lag, om alla bolag som deltar i fusio-
nen hör till samma koncern och ett sane-
ringsprogram för dem fastställs samtidigt.  

Fusionsplanen och dess bilagor skall bifo-
gas förslaget till saneringsprogram.  
 

Fusionsbeslut  

9 §  

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det överlåtande bolaget beslutar bolags-
stämman om fusionen. Det överlåtande bola-
gets styrelse kan dock besluta om en dotter-
bolagsfusion.  
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I det övertagande bolaget beslutar styrelsen 
om fusionen. Fusionsbeslutet skall dock fat-
tas av bolagsstämman om aktieägare med 
minst en tjugondel av bolagets aktier kräver 
det.  

Den bolagsstämma som beslutar om fusio-
nen skall hållas eller styrelsens fusionsbeslut 
fattas inom fyra månader från registreringen 
av fusionsplanen, vid äventyr att fusionen 
förfaller. Bolagsstämman skall dock hållas 
senast en månad före den i 6 § angivna da-
gen, om inte bolagets samtliga aktieägare 
samt eventuella innehavare av optionsrätter 
och andra särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier har avstått från sin rätt att kräva in-
lösen.  

Bolagsstämmans beslut om fusionen skall 
fattas med sådan kvalificerad majoritet som 
avses i 5 kap. 27 §.  
 

10 §  

Stämmokallelse samt information till inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda 

rättigheter som berättigar till aktier 

Kallelse till den bolagsstämma som skall 
besluta om fusionen får inte utfärdas förrän 
fusionsplanen har registrerats. Kallelsen skall 
utfärdas tidigast två månader och, om inte 
längre tid föreskrivs i bolagsordningen, se-
nast en månad före bolagsstämman, den sista 
anmälningsdagen enligt 5 kap. 7 § eller den i 
4 kap. 2 § 2 mom. angivna dagen för bolag 
som anslutits till värdeandelssystemet. I ett 
publikt aktiebolag kan kallelsen dock utfär-
das tidigast tre månader före ovan avsedda 
dag.  

I det överlåtande bolaget skall kallelsen, 
utöver vad som i bolagsordningen föreskrivs 
om stämmokallelse, sändas skriftligen till 
varje aktieägare vars adress är känd för bola-
get. I kallelsen till det överlåtande bolagets 
stämma skall nämnas aktieägarnas rätt att en-
ligt 13 § framställa lösningsanspråk. Det 
överlåtande bolaget skall inom den tid som 
avses i 1 mom. rikta information om inlösen-
rätt enligt 13 § till de innehavare av options-
rätter och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till aktier vilka har rätt att framställa 
lösningsanspråk och vilkas adress är känd för 
bolaget. Om bolaget inte känner till alla lös-

ningsberättigades adress skall ett meddelande 
om saken inom samma tid också publiceras i 
den officiella tidningen.  

Om någon bolagsstämma inte sammankal-
las i det övertagande bolaget, skall aktieägar-
na informeras om fusionen på samma sätt 
som kallelse till bolagsstämma utfärdas. En 
aktieägare kan inom en månad från medde-
landet skriftligen kräva att bolagsstämman 
skall fatta beslut om fusionen.  

I det övertagande bolaget kan stämmokal-
lelse utfärdas inom den tid som avses i 5 kap. 
19 § 1 mom., om fusionsbeslutet fattas av bo-
lagsstämman på yrkande av en aktieägare 
och om tiden mellan å ena sidan bolagets 
meddelande enligt denna paragrafs 3 mom. 
och å andra sidan dagen för bolagsstämman 
eller den sista anmälningsdagen enligt 5 kap. 
7 § eller den i 4 kap. 2 § 2 mom. angivna da-
gen för bolag som har anslutits till värdean-
delssystemet uppgår till minst en månad eller 
en i bolagsordningen angiven längre kallelse-
tid.  
 

11 § 

Framläggande och sändande av handlingar 

Följande handlingar skall under minst en 
månad före den bolagsstämma som beslutar 
om fusionen och räknat från det meddelande 
som avses i 10 § 3 mom. hållas tillgängliga  
för aktieägarna på de i fusionen deltagande 
bolagens huvudkontor eller webbsidor, utan 
dröjsmål på begäran sändas till aktieägarna 
samt läggas fram på bolagsstämman:  

1) fusionsplanen, 
2) varje i fusionen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna,  

3) om det från ett i fusionen deltagande 
publikt aktiebolags senast avslutade räken-
skapsperiod har förflutit över sex månader 
till det datum då fusionsplanen undertecknas, 
skall bolagets bokslut, verksamhetsberättelse 
och revisionsberättelse med ett datum som 
inte får ligga längre bak i tiden än tre måna-
der räknat från det datum då fusionsplanen 
undertecknades,  

4) de beslut om utbetalningar av medel 
som varje i fusionen deltagande bolag even-
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tuellt har fattat efter bolagets senaste räken-
skapsperiod,  

5) varje i fusionen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod,  

6) styrelsens redogörelse för händelser som 
efter det senaste bokslutet eller den senaste 
delårsrapporten väsentlig har påverkat bola-
gets ställning, samt  

7) ett sådant yttrande om fusionsplanen 
som avses i 4 §.  

Vid en trepartsfusion skall de i 5 kap. 21 § 
2 mom. nämnda handlingarna gällande en 
part som ger fusionsvederlag hållas framlag-
da. Om några bokslutshandlingar inte finns, 
skall till fusionsplanen fogas en utredning 
över bolagets ekonomiska ställning under 
den senast avslutade räkenskapsperioden el-
ler, i avsaknad av en sådan utredning, under 
det senaste kalenderåret samt därefter.  
 

12 §  

Rättsverkningarna av fusionsbeslut 

Det överlåtande bolagets fusionsbeslut er-
sätter sådan teckning som gäller fusionsve-
derlag till det överlåtande bolagets aktieägare 
och innehavare av optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till aktier 
samt sådana andra åtgärder som ger rätt till 
fusionsvederlag. Vid en kombinationsfusion 
ersätter fusionsplanen också det övertagande 
bolagets avtal om bolagsbildning. 

Fusionen förfaller om inte samtliga i fusio-
nen deltagande bolag godkänner den i enlig-
het med den ursprungliga fusionsplanen. Re-
gisteranmälan skall omedelbart göras om ett 
beslut som innebär att fusionen förkastas el-
ler om att fusionen förfallit.  
 

Inlösen av aktier, optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till akti-

er 

13 §  

Inlösenförfarande 

Aktieägarna i det överlåtande bolaget kan 
på den bolagsstämma som beslutar om fusio-
nen kräva inlösen av sina aktier och skall ges 

möjlighet till inlösen innan beslutet om fu-
sionen fattas. Endast de aktier kan lösas in 
som har anmälts för registrering i aktieboken 
före bolagsstämman eller senast på den sista 
anmälningsdagen eller, om aktierna hör till 
värdeandelssystemet och är registrerade på 
den aktieägares värdeandelskonto som kräver 
inlösen, senast den dag som avses i 4 kap. 2 § 
2 mom. Den som kräver inlösen måste rösta 
mot fusionsbeslutet.  

Innehavare av optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier 
kan kräva inlösen av dessa på den bolags-
stämma som beslutar om fusionen eller ge-
nom att bevisligen före bolagsstämman fram-
ställa sitt lösningsanspråk till det överlåtande 
bolaget. Före fusionsbeslutet skall bolags-
stämman underrättas om hur många rättighe-
ter som krävs bli inlösta.  

Om någon överenskommelse om inlösen-
rätten när det gäller aktier, optionsrätter eller 
andra särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier eller om inlösenvillkoren inte nås med 
det övertagande bolaget, skall ärendet med 
iakttagande av vad som föreskrivs i 18 kap. 
3—5 § och 8—10 § överlämnas till skilje-
män för avgörande. En aktieägare eller rätts-
innehavare skall inleda ärendet senast en må-
nad efter bolagsstämman. Efter att ärendet 
inletts har aktieägaren och rättsinnehavaren 
rätt endast till lösenbeloppet. Om det senare 
under förfarandet fastställs att de inte har rätt 
till inlösen, har de rätt till vederlag i enlighet 
med fusionsplanen. Om fusionen förfaller le-
der detta till att också inlösenförfarandet för-
faller.  

Lösenbeloppet är det gängse pris som akti-
en, optionsrätten eller en annan särskild rät-
tighet som berättigar till aktier betingar ome-
delbart före inlösenbeslutet. När lösenbelop-
pet fastställs beaktas inte den negativa effekt 
som fusionen eventuellt har på värdet av det 
överlåtande bolagets aktier, optionsrätter el-
ler andra särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier. På lösenbeloppet skall för tiden 
från fusionsbeslutet till betalningen av lösen-
beloppet betalas en årlig ränta som svarar 
mot den i 12 § i räntelagen avsedda referens-
ränta som gäller vid tidpunkten i fråga.  

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad 
från det att domen vunnit laga kraft, dock 
inte förrän verkställandet av fusionen har re-
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gistrerats. Lösenbeloppet kan deponeras en-
ligt vad som föreskrivs i 18 kap. 11 § 2 och 
3 mom.  

Det övertagande bolaget svarar för betal-
ningen av lösenbeloppet. Det överlåtande bo-
laget skall utan dröjsmål underrätta det över-
tagande bolaget om lösningsanspråk.  
 
 
Verkställande av fusion och rättsverkningar 

14 § 

Anmälan om verkställande av fusion 

De bolag som deltar i fusionen skall inom 
fyra månader från fusionsbeslutet till regis-
termyndigheten göra anmälan om verkstäl-
lande av fusionen, vid äventyr att fusionen 
förfaller.  

Till anmälan skall fogas  
1) de i fusionen deltagande bolagens styrel-

seledamöters och verkställande direktörers 
försäkran om att denna lag har iakttagits vid 
fusionen,  

2) en godkänd revisors intyg om att det 
övertagande bolaget har fått fullt vederlag för 
det belopp som tagits upp i dess eget kapital 
samt revisorns yttrande om den utredning 
som skall ingå i fusionsplanen enligt 3 § 
2 mom. 9 punkten, samt  

3) en styrelseledamots eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts.  

Vid en dotterbolagsfusion svarar moder-
bolaget för att anmälan görs. Med avvikelse 
från vad som föreskrivs i 1 mom. räcker det 
att till anmälan fogas moderbolagets styrelse-
ledamots eller verkställande direktörs försäk-
ran om att denna lag har iakttagits vid fusio-
nen samt ett intyg om att sådana anmälningar 
som avses i 7 § har sänts.  
 

15 §  

Förutsättningar för registrering 

Registermyndigheten skall registrera fusio-
nen, om ingen borgenär har motsatt sig den 
eller om borgenärerna enligt en domstols 
dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar.  

Om en borgenär har motsatt sig fusionen, 
skall registermyndigheten utan dröjsmål in-
formera bolaget. Fusionen förfaller då en 
månad efter den utsatta dagen. Registermyn-
digheten skall dock skjuta upp behandlingen 
av ärendet, om bolaget inom en månad från 
den utsatta dagen visar att det har väckt talan 
för fastställelse av att borgenären har fått be-
talning eller betryggande säkerhet för sin 
fordran, eller om bolaget och borgenären till-
sammans begär att behandlingen av ärendet 
skall skjutas upp.  

Fusionen kan verkställas trots att det över-
låtande bolaget har försatts i likvidation, un-
der förutsättning att bolagets tillgångar inte 
har börjat skiftas mellan aktieägarna så som 
avses i 20 kap. 15 §.  

Har företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen fastställts i flera än ett av de i 
fusionen deltagande bolagens egendom, får 
fusionen inte registreras, om inte bolagens 
och inteckningshavarnas avtal om reglering 
av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt 
registreras på ansökan.  
 
 

16 §  

Fusionens rättsverkningar 

Det överlåtande bolagets tillgångar och 
skulder övergår utan likvidationsförfarande 
till det övertagande bolaget när verkställan-
det av fusionen har registrerats. Samtidigt 
upplöses det överlåtande bolaget, och vid en 
kombinationsfusion uppkommer det överta-
gande bolaget. 

Det överlåtande bolagets tillgångar och 
skulder får inte tas upp i det övertagande bo-
lagets balansräkning till ett högre ekonomiskt 
värde än de har för det övertagande bolaget. I 
samband med en fusion får ett åtagande att 
utföra arbete eller tillhandahålla en tjänst inte 
tas upp i balansräkningen.  

När verkställandet av fusionen registreras 
får det överlåtande bolagets aktieägare samt 
innehavare av optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier rätt 
till fusionsvederlag i enlighet med fusions-
planen. De nya aktier som ges som fusions-
vederlag medför ägarrättigheter från och med 
registreringen, om inte en senare tidpunkt be-
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stäms i fusionsplanen. Aktierna medför dock 
ägarrättigheter senast ett år efter registrering-
en. Sådana aktier i det överlåtande bolaget 
som ägs av det övertagande eller det över-
låtande bolaget medför inte rätt till fusions-
vederlag.  

Om en förutsättning för att få fusionsveder-
lag är att mottagaren vidtar särskilda åtgär-
der, såsom att visa upp ett aktiebrev, och om 
vederlaget inte har krävts på detta sätt inom 
tio år från registreringen av verkställigheten 
av fusionen, kan det övertagande bolagets 
stämma besluta att rätten till fusionsvederlag 
och de på detta baserade rättigheterna är för-
verkade. Det förverkade vederlaget tillfaller 
det övertagande bolaget.  
 
 

17 §  

Slutredovisning 

Det överlåtande bolagets styrelse och verk-
ställande direktör skall så snart som möjligt 
efter det att fusionen verkställts upprätta ett 
bokslut och en verksamhetsberättelse över 
den tid för vilken något bokslut inte har lagts 
fram på bolagsstämman (slutredovisning). 
Slutredovisningen skall överlämnas till revi-
sorerna, som inom en månad skall ge en revi-
sionsberättelse om den.  

Styrelsen skall efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla aktieägarna till 
en aktieägarstämma för att fastställa slutre-
dovisningen. På stämman tillämpas vad som 
föreskrivs om bolagsstämma.  

Slutredovisningen skall anmälas för regis-
trering i enlighet med 8 kap. 10 §.  
 
 

18 §  

Fusionens återgång 

Fusionen återgår trots att den har registre-
rats, om fusionsbeslutet har ogiltigförtklarats 
genom en dom som vunnit laga kraft. Det 
överlåtande bolaget och det övertagande bo-
laget ansvarar solidariskt för det övertagande 
bolagets förpliktelser som har uppkommit ef-
ter registreringen av fusionen men före regi-
streringen av domen.  

17 kap. 

Delning 

Definitioner samt genomförande av delning 

1 §  

Delning 

Ett aktiebolag (ursprungligt bolag) kan de-
las så att dess tillgångar och skulder helt eller 
delvis övergår till ett eller flera aktiebolag 
(övertagande bolag), varvid det ursprungliga 
bolagets aktieägare som delningsvederlag får 
aktier i det övertagande bolaget. Delningsve-
derlaget får också bestå av pengar samt av 
annan egendom och åtaganden.  
 

2 § 

Olika sätt att verkställa en delning  

En delning kan verkställas så att  
1) det ursprungliga bolagets alla tillgångar 

och skulder övergår till två eller flera överta-
gande bolag, varvid det ursprungliga bolaget 
upplöses (total delning), eller så att 

2) en del av det ursprungliga bolagets till-
gångar och skulder övergår till ett eller flera 
övertagande bolag (partiell delning). 

Med delning genom överlåtelse till ett 
verksamt bolag avses en delning där det 
övertagande bolaget har bildats innan del-
ningen verkställs och med delning genom 
överlåtelse till ett nybildat bolag avses en 
delning där det övertagande bolaget bildas i 
samband med delningen. Ett bolag kan sam-
tidigt delas genom överlåtelse till såväl ett 
verksamt som ett nybildat bolag. 

Med i delningen deltagande bolag avses i 
detta kapitel ursprungliga bolag och överta-
gande bolag.  
 

Delningsplan och en godkänd revisors ytt-
rande 

3 §  

Delningsplan 

De i delningen deltagande bolagens styrel-
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ser skall upprätta en skriftlig delningsplan 
som skall dateras och undertecknas. 

Delningsplanen skall uppta  
1) firmor, företags- och organisations-

nummer eller motsvarande identifierings-
uppgifter och hemorter för de i delningen 
deltagande bolagen, 

2) en utredning om orsakerna till delning-
en,  

3) vid en delning genom överlåtelse till ett 
verksamt bolag ett förslag till eventuella änd-
ringar i det övertagande bolagets bolagsord-
ning samt vid en delning genom överlåtelse 
till ett nybildat bolag förslag till bolagsord-
ning för det nybildade bolaget och till förfa-
randet vid val av verksamhetsorgan för det 
nybildade bolaget,  

4) vid en delning genom överlåtelse till ett 
verksamt bolag ett förslag till det antal aktier 
av olika slag som eventuellt skall ges som 
delningsvederlag och till givande av nya eller 
egna aktier som innehas av bolaget samt vid 
en delning genom överlåtelse till ett nybildat 
bolag förslag till antalet aktier av olika slag i 
det övertagande bolaget,  

5) förslag till eventuellt annat delningsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
rätter eller andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till aktier, de villkor som enligt 
10 kap. 3 § är förenade med dessa, 

6) förslag till fördelning av delningsveder-
lag, tidpunkten för överlämnande av vederlag 
och andra villkor för givande av vederlag 
samt utredning om grunderna för dessa,  

7) utredning om eller förslag till de rättig-
heter som vid delningen tillkommer inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till aktier i det ur-
sprungliga bolaget,  

8) vid en delning genom överlåtelse till ett 
verksamt bolag ett förslag till eventuell ök-
ning av det övertagande bolagets aktiekapital 
samt vid en delning genom överlåtelse till ett 
nybildat bolag ett förslag till det övertagande 
bolagets aktiekapital,  

9) utredning om det ursprungliga bolagets 
tillgångar, skulder och eget kapital samt om 
de omständigheter som påverkar värderingen 
av dessa, förslag till fördelning av det ur-
sprungliga bolagets tillgångar och skulder 
mellan de i delningen deltagande bolagen 
samt förslag om den inverkan som delningen 

planeras få på det övertagande bolagets ba-
lansräkning och om de bokföringsmetoder 
som skall tillämpas på delningen,  

10) förslag till minskning av aktiekapitalet 
så att medel kan betalas ut till det övertagan-
de bolaget eller till aktieägarna eller överfö-
ras till en fond som hänförs till det fria egna 
kapitalet eller användas till omedelbar täck-
ning av förlust som inte kan täckas med fritt 
eget kapital, 

11) förslag som avser de i delningen delta-
gande bolagens rätt att besluta om sådana ar-
rangemang utöver sedvanlig affärsverksam-
het som påverkar deras egna kapital eller an-
tal aktier,  

12) utredning om sådana kapitallån beträf-
fande vilka borgenärerna i enlighet med 6 § 
kan motsätta sig delningen,  

13) utredning om det antal aktier som det 
ursprungliga bolaget och dess dottersam-
manslutningar äger i det övertagande bolaget 
och dess moderbolag samt om det antal akti-
er som de i delningen deltagande bolagen 
äger i det ursprungliga bolaget,  

14) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i delningen deltagande bolagens 
egendom som avses i företagsinteckningsla-
gen,  

15) utredning om eller förslag till särskilda 
förmåner och rättigheter för de i delningen 
deltagande bolagens förvaltningsråds- och 
styrelseledamöter, verkställande direktörer 
samt revisorer och godkända revisorer som 
ger yttrande om delningsplanen,  

16) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställandet av delningen, 
samt  

17) förslag till eventuella andra delnings-
villkor.  
 

4 § 

En godkänd revisors yttrande 

De i delningen deltagande bolagens styrel-
ser skall utse en eller flera godkända reviso-
rer med uppgift att ge varje i delningen del-
tagande bolag ett yttrande om delningspla-
nen. I yttrandet skall bedömas om delnings-
planen ger riktiga och tillräckliga uppgifter 
om grunderna för bestämmande av delnings-
vederlaget samt om fördelningen av vederla-
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get. I yttrandet till det övertagande bolaget 
skall dessutom nämnas om delningen kan 
äventyra betalningen av bolagets skulder.  

Om samtliga i delningen deltagande bolags 
aktieägare ger sitt samtycke räcker det med 
ett yttrande om huruvida delningen kan även-
tyra betalningen av det övertagande bolagets 
skulder.  
 
Registrering av delningsplanen och kallelse 

på borgenärerna 

5 § 

Registrering av delningsplanen 

Delningsplanen skall anmälas för registre-
ring inom en månad från undertecknandet av 
planen. Till anmälan skall fogas ett sådant 
yttrande som avses i 4 §.  

Anmälan skall göras gemensamt av de bo-
lag som deltar i delningen.  

Delningen förfaller om anmälan inte görs 
inom utsatt tid eller om registrering vägras.  
 

6 § 

Kallelse på borgenärerna 

De borgenärer vilkas fordran på det ur-
sprungliga bolaget har uppkommit före regi-
streringen av delningsplanen har rätt att mot-
sätta sig delningen.  

Registermyndigheten skall på ansökan av 
det ursprungliga bolaget utfärda en kallelse 
på de borgenärer som avses i 1 mom., i vil-
ken nämns deras rätt att motsätta sig delning-
en med ett skriftlig meddelande till register-
myndigheten senast den dag som nämns i 
kallelsen. Ansökan om kallelse skall göras 
inom fyra månader från registreringen av 
delningsplanen, vid äventyr att delningen för-
faller. Registermyndigheten skall publicera 
kallelsen i den officiella tidningen senast tre 
månader före den utsatta dagen och registrera 
kallelsen på tjänstens vägnar.  

På ansökan av det övertagande bolaget 
skall kallelse utfärdas också på det överta-
gande bolagets borgenärer, om delningen en-
ligt det yttrande av en godkänd revisor som 
avses i 4 § kan äventyra betalningen av det 
övertagande bolagets skulder. På det överta-

gande bolagets borgenärer tillämpas i så fall 
vad som i detta kapitel föreskrivs om det ur-
sprungliga bolagets borgenärer.  
 

7 § 

Bolagets skriftliga meddelande till borgenä-
rerna 

Bolaget skall senast en månad före den ut-
satta dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till sina kända borgenärer som 
avses i 6 § 1 mom. Om det ursprungliga bo-
lagets rättsinnehavare eller innehavare av op-
tionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier i enlighet med 13 § 
framställer lösningsanspråk, skall borgenä-
rerna underrättas om det antal aktier och de 
rättigheter som anspråket avser. Meddelandet 
kan sändas först efter den bolagsstämma som 
beslutat om delningen, om inte bolagets 
samtliga aktieägare och innehavare av de 
nämnda rättigheterna har meddelat att de av-
står från sin inlösenrätt eller att de annars inte 
har rätt till inlösen.  
 

8 §  

Företagssanering 

Ett saneringsförfarande som avses i lagen 
om företagssanering ersätter en sådan kallel-
se som avses i 6 §. En borgenär har inte rätt 
att motsätta sig delning enligt denna lag, om 
alla bolag som deltar i delningen hör till sam-
ma koncern och ett saneringsprogram för 
dem fastställs samtidigt.  

Delningsplanen och dess bilagor skall bi-
fogas förslaget till saneringsprogram.  
 

Delningsbeslut  

9 § 

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det ursprungliga bolaget beslutar bolags-
stämman om delningen.  

I det övertagande bolaget beslutar styrelsen 
om delningen. Delningsbeslutet skall emel-
lertid fattas av bolagsstämman, om aktieäga-
re med minst en tjugondel av bolagets aktier 
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kräver det.  
Den bolagsstämma som beslutar om del-

ningen skall hållas eller styrelsens delnings-
beslut fattas inom fyra månader från registre-
ringen av delningsplanen, vid äventyr att 
delningen förfaller. Bolagsstämman skall 
dock hållas senast en månad före den i 6 § 
angivna dagen, om inte bolagets samtliga ak-
tieägare samt eventuella innehavare av op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier har avstått från sin 
rätt att kräva inlösen.  

Bolagsstämmans beslut om delningen skall 
fattas med sådan kvalificerad majoritet som 
avses i 5 kap. 27 §. Om en aktieägare i det 
ursprungliga bolaget inte vid en delning ge-
nom överlåtelse till ett nybildat bolag får 
samma ägarandel och motsvarande rättighe-
ter i det övertagande bolaget som han eller 
hon hade i det ursprungliga bolaget, kan be-
slutet fattas endast med denne aktieägares 
samtycke. 
 

10 §  

Stämmokallelse samt information till inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda 

rättigheter som berättigar till aktier 

Kallelse till den bolagsstämma som skall 
besluta om delningen får inte utfärdas förrän 
delningsplanen har registrerats. Kallelsen 
skall utfärdas tidigast två månader och, om 
inte längre tid föreskrivs i bolagsordningen, 
senast en månad före bolagsstämman, den 
sista anmälningsdag som avses i 5 kap. 7 § 
eller den i 4 kap. 2 § 2 mom. angivna dagen 
för bolag som anslutits till värdeandelssy-
stemet. I ett publikt aktiebolag kan kallelsen 
dock utfärdas tidigast tre månader före ovan 
avsedda dag.  

I det ursprungliga bolaget skall kallelsen, 
utöver vad som i bolagsordningen föreskrivs 
om stämmokallelse, sändas skriftligen till 
varje aktieägare vars adress är känd för bola-
get. I kallelsen till det ursprungliga bolagets 
stämma skall nämnas aktieägarnas rätt att en-
ligt 13 § framställa lösningsanspråk. Det ur-
sprungliga bolaget skall inom den tid som 
avses i 1 mom. rikta information om inlösen-
rätt enligt 13 § till de innehavare av options-
rätter och andra särskilda rättigheter som be-

rättigar till aktier vilka har rätt att framställa 
lösningsanspråk och vilkas adress är känd för 
bolaget. Om bolaget inte känner till alla lös-
ningsberättigades adress skall ett meddelande 
om saken inom samma tid också publiceras i 
den officiella tidningen.  

Om någon bolagsstämma inte sammankal-
las i det övertagande bolaget, skall aktieägar-
na informeras om delningen på samma sätt 
som kallelse till bolagsstämma utfärdas. En 
aktieägare kan inom en månad från medde-
landet skriftligen kräva att bolagsstämman 
skall fatta beslut om delningen.  

I det övertagande bolaget kan stämmokal-
lelse utfärdas inom den tid som avses i 5 kap. 
19 § 1 mom., om delningsbeslutet fattas av 
bolagsstämman på yrkande av en aktieägare 
och tiden mellan å ena sidan bolagets medde-
lande enligt denna paragrafs 3 mom. och å 
andra sidan dagen för bolagsstämman eller 
den sista anmälningsdagen enligt 5 kap. 7 § 
eller den i 4 kap. 2 § 2 mom. angivna dagen 
för bolag som har anslutits till värdeandels-
systemet uppgår till minst en månad eller en i 
bolagsordningen angiven längre kallelsetid.  
 

11 § 

Framläggande och sändande av handlingar 

Följande handlingar skall under minst en 
månad före den bolagsstämma som beslutar 
om delningen och räknat från det meddelan-
de som avses i 10 § 3 mom. hållas tillgängli-
ga för aktieägarna på de i delningen delta-
gande bolagens huvudkontor eller webbsidor, 
utan dröjsmål på begäran sändas till aktie-
ägarna samt läggas fram på bolagsstämman:  

1) delningsplanen, 
2) varje i delningen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna,  

3) om det från ett i delningen deltagande 
publikt aktiebolags senast avslutade räken-
skapsperiod har förflutit över sex månader 
till det datum då delningsplanen underteck-
nas, skall bolagets bokslut, verksamhets-
berättelse och revisionsberättelse för ett da-
tum som inte får ligga längre bak i tiden än 
tre månader räknat från det datum då del-
ningsplanen undertecknades,  
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4) de beslut om utbetalningar av medel 
som varje i delningen deltagande bolag even-
tuellt har fattat efter bolagets senaste räken-
skapsperiod,  

5) varje i delningen deltagande bolags de-
lårsrapporter som har upprättats efter bola-
gets senaste räkenskapsperiod,  

6) styrelsens redogörelse för händelser som 
efter det senaste bokslutet eller den senaste 
delårsrapporten väsentlig har påverkat bola-
gets ställning, samt  

7) ett sådant yttrande om delningsplanen 
som avses i 4 §.  
 

12 §  

Rättsverkningarna av delningsbeslut 

Det ursprungliga bolagets delningsbeslut 
ersätter sådan teckning som gäller delnings-
vederlag till det ursprungliga bolagets aktie-
ägare och innehavare av optionsrätter och 
andra särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier samt sådana andra åtgärder som ger 
rätt till delningsvederlag. Vid en delning ge-
nom överlåtelse till ett nybildat bolag ersätter 
delningsplanen också det övertagande bola-
gets avtal om bolagsbildning. 

Delningen förfaller om inte samtliga i del-
ningen deltagande bolag godkänner den i en-
lighet med den ursprungliga delningsplanen. 
Registeranmälan skall omedelbart göras om 
ett beslut som innebär att delningen förkastas 
eller om att delningen förfallit.  

 
Inlösen av delningsvederlag samt options-
rätter och andra särskilda rättigheter som 

berättigar till aktier  

13 §  

Inlösenförfarande 

Vid en delning genom överlåtelse till ett 
verksamt bolag kan aktieägarna i det ur-
sprungliga bolaget på den bolagsstämma som 
beslutar om delningen kräva inlösen av sitt 
delningsvederlag och skall ges möjlighet till 
inlösen innan delningsbeslutet fattas. Endast 
de aktier berättigar till inlösen som har an-
mälts för registrering i aktieboken före bo-
lagsstämman eller senast på den sista anmäl-

ningsdagen eller, om aktierna hör till värde-
andelssystemet och är registrerade på den ak-
tieägares värdeandelskonto som kräver inlö-
sen, senast den dag som avses i 4 kap. 2 § 2 
mom. Den som kräver inlösen måste rösta 
mot delningsbeslutet.  

Innehavare av optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier 
kan kräva inlösen av dessa på den bolags-
stämma som beslutar om delningen eller ge-
nom att bevisligen före bolagsstämman fram-
ställa sitt lösningsanspråk till det ursprungli-
ga bolaget. Före delningsbeslutet skall bo-
lagsstämman underrättas om hur många rät-
tigheter som krävs bli inlösta.  

Om någon överenskommelse om inlösen-
rätten när det gäller delningsvederlag, op-
tionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier eller om inlösenvill-
koren inte nås med det övertagande bolaget, 
skall ärendet med iakttagande av vad som fö-
reskrivs i 18 kap. 3—5 § och 8—10 § över-
lämnas till skiljemän för avgörande. En ak-
tieägare eller rättsinnehavare skall inleda 
ärendet senast en månad efter bolagsstäm-
man. Efter att ärendet inletts har aktieägaren 
rätt till lösenbeloppet i stället för delningsve-
derlaget. En innehavare av en optionsrätt el-
ler någon annan särskild rättighet som berät-
tigar till aktier har efter att ärendet inletts rätt 
endast till inlösenbeloppet. Om det senare 
under inlösenförfarandet fastställs att en ak-
tieägare eller en innehavare av en optionsrätt 
eller någon annan särskild rättighet som be-
rättigar till aktier inte har rätt till inlösen, har 
denne rätt till vederlag i enlighet med del-
ningsplanen. Om delningen förfaller leder 
detta till att också inlösenförfarandet förfal-
ler.  

Inlösenpriset för det delningsvederlag som 
tillkommer en aktie i det urpsrungliga bola-
get är en mot delningen genom överlåtelse 
till ett verksamhet bolag svarande andel av 
det gängse priset på aktien före delningsbe-
slutet. Lösenbeloppet för en optionsrätt eller 
en annan särskild rättighet som berättigar till 
aktier är dess gängse pris före inlösenbeslu-
tet. När lösenbeloppet fastställs beaktas inte 
den negativa effekt som delningen eventuellt 
har på värdet av det ursprungliga bolagets 
aktier, optionsrätter eller andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till aktier. På lösenbe-
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loppet skall för tiden från delningsbeslutet till 
betalningen av lösenbeloppet betalas en årlig 
ränta som svarar mot den i 12 § i räntelagen 
avsedda referensränta som gäller vid tid-
punkten i fråga.  

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad 
från det att domen vunnit laga kraft, dock 
inte förrän verkställandet av delningen har 
registrerats. Lösenbeloppet kan deponeras 
enligt vad som föreskrivs i 18 kap. 11 § 
2 och 3 mom.  

För betalningen av lösenbeloppet för del-
ningsvederlaget svarar det övertagande bolag 
vars vederlag har lösts in. De bolag som del-
tar i delningen svarar solidariskt för lösenbe-
loppet för optionsrätterna och de övriga sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier. 
Det ursprungliga bolaget skall utan dröjsmål 
underrätta det bolag som ansvarar för betal-
ningen av lösenbeloppet om lösningsanspråk.  
 
Verkställande av delning och rättsverkningar 

14 §  

Anmälan om verkställande av delning 

De bolag som deltar i delningen skall inom 
fyra månader från delningsbeslutet till regis-
termyndigheten göra anmälan om verkstäl-
lande av delningen, vid äventyr att delningen 
förfaller. Till anmälan skall fogas  

1) de i delningen deltagande bolagens sty-
relseledamöters och verkställande direktörers 
försäkran om att denna lag har iakttagits vid 
delningen,  

2) en godkänd revisors intyg om att det 
övertagande bolaget har fått fullt vederlag för 
det belopp som tagits upp i dess eget kapital 
samt revisorns yttrande om den utredning 
som skall ingå i delningsplanen enligt 3 § 
2 mom. 9 punkten, samt  

3) en styrelseledamots eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts.  
 

15 §  

Förutsättningar för registrering 

Registermyndigheten skall registrera del-
ningen, om ingen borgenär har motsatt sig 

den eller om borgenärerna enligt en domstols 
dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar.  

Om en borgenär har motsatt sig delningen, 
skall registermyndigheten utan dröjsmål in-
formera bolaget. Delningen förfaller då en 
månad efter den utsatta dagen. Registermyn-
digheten skall dock skjuta upp behandlingen 
av ärendet, om bolaget inom en månad från 
den utsatta dagen visar att det har väckt talan 
för fastställelse av att borgenären har fått be-
talning eller betryggande säkerhet för sin 
fordran, eller om bolaget och borgenären till-
sammans begär att behandlingen av ärendet 
skall skjutas upp.  

Delningen kan verkställas trots att det ur-
sprungliga bolaget har försatts i likvidation, 
under förutsättning att bolagets tillgångar 
inte har börjat skiftas mellan aktieägarna på 
det sätt som avses i 20 kap. 15 §.  

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i flera än ett av 
de i delningen deltagande bolagens egendom, 
får delningen inte registreras om inte bola-
gens och inteckningshavarnas avtal om re-
glering av inteckningarnas företrädesrätt 
samtidigt registreras på ansökan.  
 

16 §  

Delningens rättsverkningar  

Det ursprungliga bolagets tillgångar och 
skulder övergår utan likvidationsförfarande 
till det övertagande bolaget när verkställan-
det av delningen har registrerats. Vid en par-
tiell delning övergår dock endast de enligt 
delningsplanen delade tillgångarna och skul-
derna. Vid en total delning upplöses samti-
digt det ursprungliga bolaget, och vid en del-
ning genom överlåtelse till ett nybildat bolag 
uppkommer det övertagande bolaget. 

Det ursprungliga bolagets tillgångar och 
skulder får inte tas upp i det övertagande bo-
lagets balansräkning till ett högre ekonomiskt 
värde än de har för det övertagande bolaget. I 
samband med en delning får ett åtagande att 
utföra arbete eller tillhandahålla en tjänst inte 
tas upp i balansräkningen.  

När verkställandet av delningen registreras 
får det ursprungliga bolagets aktieägare samt 
innehavare av optionsrätter och andra sär-
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skilda rättigheter som berättigar till aktier rätt 
till delningsvederlag i enlighet med del-
ningsplanen. De nya aktier som ges som del-
ningsvederlag medför ägarrättigheter från 
och med registreringen, om inte en senare 
tidpunkt bestäms i delningsplanen. Aktierna 
medför dock ägarrättigheter senast ett år efter 
registreringen. Sådana aktier i det ursprung-
liga bolaget som ägs av det övertagande eller 
det ursprungliga bolaget medför inte rätt till 
delningsvederlag.  

Om en förutsättning för att få delningsve-
derlag är att mottagaren vidtar särskilda åt-
gärder, såsom att visa upp ett aktiebrev, och 
om vederlaget inte har krävts på detta sätt 
inom tio år från registreringen av verkställig-
heten av delningen, kan det övertagande bo-
lagets stämma besluta att rätten till delnings-
vederlag och de på detta baserade rättighe-
terna är förverkade. Det förverkade vederla-
get tillfaller det övertagande bolaget.  

Om det vid en total delning uppdagas till-
gångar som inte är skiftade enligt delnings-
planen, tillhör dessa de övertagande bolagen 
i samma förhållande som det ursprungliga 
bolagets nettotillgångar skall skiftas enligt 
delningsplanen, om inte annat föreskrivs i 
delningsplanen. 

De i delningen deltagande bolagen är so-
lidariskt ansvariga för det ursprungliga bola-
gets skulder som har uppkommit innan verk-
ställandet av delningen registrerats. Om det 
ursprungliga bolaget har skulder som ett an-
nat företag svarar för enligt delningsplanen, 
uppgår bolagets sammanlagda ansvar dock 
till högst värdet av de nettotillgångar som 
återstår för det eller övergår till det. En bor-
genär kan med åberopande av det solidariska 
ansvaret kräva betalning för en skuld som 
nämns i delningsplanen först när det har kon-
staterats att borgenären inte får betalning av 
gäldenären eller ur en säkerhet. I 13 § 
6 mom. föreskrivs om ansvaret för lösenbe-
loppet. 
 

17 §  

Slutredovisning 

Vid en total delning skall det ursprungliga 
bolagets styrelse och verkställande direktör 
så snart som möjligt efter det att delningen 

verkställts upprätta ett bokslut och en verk-
samhetsberättelse över den tid för vilken nå-
got bokslut inte har lagts fram på bolags-
stämman (slutredovisning). Slutredovisning-
en skall överlämnas till revisorerna, som 
inom en månad skall ge en revisionsberättel-
se om den.  

Styrelsen skall efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla aktieägarna till 
en aktieägarstämma för att fastställa slutre-
dovisningen. På stämman tillämpas vad som 
föreskrivs om bolagsstämma.  

Slutredovisningen skall anmälas för regi-
strering i enlighet med 8 kap. 10 §.  
 

18 §  

Delningens återgång 

Delningen återgår trots att den har registre-
rats, om delningsbeslutet har ogiltigförklarats 
genom en dom som vunnit laga kraft. Det ur-
sprungliga bolaget och det övertagande bola-
get ansvarar solidariskt för det övertagande 
bolagets förpliktelser som har uppkommit ef-
ter registreringen av delningen men före regi-
streringen av domen.  

 
 

18 kap.  

Inlösen av minoritetsaktier  

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Inlösenrätt och inlösenskyldighet 

Den som innehar mer än nio tiondelar av 
bolagets samtliga aktier och röster (inlösare) 
har rätt att till det gängse priset lösa in de öv-
riga aktieägarnas aktier. En aktieägare vars 
aktier kan lösas in (minoritetsaktieägare) har 
på motsvarande sätt rätt att kräva inlösen av 
sina aktier.  

Vid tillämpning av 1 mom. anses till inlö-
sarens innehav höra också  

1) aktier och röster som tillhör en sam-
manslutning eller stiftelse där inlösaren har 
sådant bestämmande inflytande som avses i 
1 kap. 5 § i bokföringslagen samt  
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2) aktier som inlösaren eller en sam-
manslutning eller stiftelse som nämns i 1 
punkten äger tillsammans med någon annan 
samt de röster som aktierna medför.  

Vid räknandet av inlösarens röstetal beak-
tas inte röstningsbegränsningar som följer av 
lag eller bolagsordningen. I bolagets sam-
manlagda aktieantal och röstetal beaktas inte 
aktier och röster som tillhör bolaget eller 
dess dottersammanslutning.  

Om inlösarna enligt 1—3 mom. är flera, 
anses den vara inlösare som mest direkt in-
nehar den aktie- och röstmajoritet i bolaget 
som avses i denna paragraf.  
 

2 § 

Anmälan om inlösenrätt och inlösenskyldig-
het 

Inlösaren skall utan dröjsmål underrätta bo-
laget om att sådan inlösenrätt och inlösen-
skyldighet som avses i 1 § har uppkommit el-
ler upphört.  

Bolaget skall efter att av inlösaren ha fått 
en sådan underrättelse som avses i 1 mom. 
eller annan tillförlitlig utredning om att inlö-
senrätt och inlösenskyldighet har uppkommit 
eller upphört utan dröjsmål göra registeran-
mälan om att inlösenrätt och inlösenskyldig-
het har uppkommit eller upphört.  

 
Behandling av inlösentvister 

3 §  

Skiljeförfarande 

Meningsskiljaktigheter som gäller inlösen-
rätt och lösenbelopp skall överlämnas till 
skiljemän för avgörande enligt vad som före-
skrivs i detta kapitel.  

Till den del något annat inte följer av be-
stämmelserna i detta kapitel skall lagen om 
skiljeförfarande (967/1992) iakttas i tillämp-
liga delar.  
 

4 §  

Inledande av förfarandet 

Centralhandelskammarens inlösnings-

nämnd skall på ansökan av en part utse ett 
tillräckligt antal opartiska och oavhängiga 
skiljemän som har den sakkunskap som upp-
draget kräver och, i det fall att flera skilje-
män utses, förordna en ordförande för dem. I 
ansökan skall sökandens lösningsanspråk 
specificeras och motiveras.  

Skiljeförfarandet inleds när ansökan eller 
en kopia av den delges motparten. Om del-
givningen sker så som avses i 5 § 2 mom., in-
leds förfarandet när ett meddelande om ansö-
kan publiceras i den officiella tidningen.  

Förändringar som efter det att skiljeförfa-
randet inletts har skett i de förhållanden som 
avses i 1 § leder inte till att inlösenrätten eller 
inlösenskyldigheten förfaller.  
 

5 § 

God man  

Centralhandelskammarens inlösnings-
nämnd skall efter att ha fått en sådan ansökan 
som avses i 4 § 1 mom. hos domstolen ansö-
ka om förordnande av en god man för bevak-
ning av minoritetsaktieägarnas  intressen vid 
skiljeförfarandet, om inte samtliga parter har 
meddelat att de anser att en god man inte be-
hövs. Den tingsrätt som avses i 24 kap. 1 § är 
behörig i ärendet. Ansökan kan avgöras utan 
att minoritetsaktieägarna hörs. Förordnandet 
av en god man skall antecknas i handelsre-
gistret.  

Den gode mannen kan på minoritetsaktie-
ägarnas vägnar ta emot en delgivning som 
avses i 4 § 2 mom. Ett meddelande varav 
framgår ansökans huvudsakliga innehåll och 
den gode mannens kontaktuppgifter skall till-
ställas minoritetsaktieägarna på det sätt som i 
bolagsordningen föreskrivs om stämmokal-
lelse och dessutom skriftligen sändas till de 
minoritetsaktieägare vars namn och adress är 
kända för bolaget. Meddelandet skall också 
publiceras i den officiella tidningen.  

Den gode mannen har rätt och skyldighet 
att vid skiljeförfarandet på minoritetsaktie-
ägarnas vägnar framföra omständigheter och 
bevis som stöder deras sak. Den gode man-
nen är inte behörig att på minoritetsaktie-
ägarnas vägnar framställa eller godkänna 
lösningsanspråk eller vidta åtgärder som står 
i konflikt med en minoritetsaktieägares egna 
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åtgärder.  
Skiljemännen bestämmer den gode man-

nens arvode och kostnadsersättning med iakt-
tagande av vad som i 8 § föreskrivs om kost-
naderna för skiljeförfarande. Efter det att 
skiljeförfarandet avslutats skall den gode 
mannen utan dröjsmål göra en registeranmä-
lan om sin åtgärdsrapport, som genom regi-
streringen anses ha kommit till minoritetsak-
tieägarnas kännedom. I fråga om den gode 
mannen gäller i övrigt i tillämpliga delar vad 
som i lagen om förmyndarverksamhet 
(442/1999) föreskrivs om intressebevakare.  
 

6 §  

Ställande av säkerhet 

Om det genom ett avgörande som har vun-
nit laga kraft har konstaterats att inlösenrätt 
föreligger eller om skiljemännen anser detta 
vara klart men något lösenbelopp inte har av-
talats eller bestämts, övergår en aktie till in-
lösaren direkt då denne ställer en av skilje-
männen godkänd säkerhet för betalningen av 
lösenbeloppet. Den gode mannen skall vid 
behov förvara säkerheten för deras räkning 
som har rätt till lösenbeloppet.  

När en aktie har övergått till inlösaren med 
stöd av 1 mom. tillämpas på det aktiebrev 
som utfärdas över aktien vad som enligt 11 § 
3 mom. gäller för aktiebrev efter det att lö-
senbeloppet deponerats. När en värdeandel 
som avser en aktie överförs till en inlösare 
med stöd av 1 mom. skall rätten till lösenbe-
loppet i stället registreras på värdeandelskon-
tot.  
 

7 §  

Bestämmande av lösenbelopp 

Lösenbeloppet för en aktie skall bestämmas 
enligt dess gängse pris före inledandet av 
skiljeförfarandet. På lösenbeloppet skall för 
tiden efter det att skiljeförfarandet inletts be-
talas en årlig ränta som svarar mot den i 12 § 
i räntelagen avsedda referensränta som gäller 
vid tidpunkten i fråga.  

När inlösen har föregåtts av ett sådant obli-
gatoriskt köpeanbud som avses i 6 kap. 6 § i 
värdepappersmarknadslagen skall som det 

gängse priset betraktas det pris som erbjuds i 
det obligatoriska köpeanbudet, om det inte 
finns särskild anledning att förfara på annat 
sätt.  

När inlösenrätt och inlösenskyldighet har 
uppkommit i samband med ett sådant frivil-
ligt offentligt köpeanbud som avses i 6 kap. i 
värdepappersmarknadslagen och inlösaren 
därigenom har blivit innehavare till minst nio 
tiondelar av de erbjudna aktierna anses det 
pris som erbjudits i det offentliga köpeanbu-
det som det gängse priset, om det inte finns 
särskild anledning att förfara på annat sätt.  
 
 

8 §  

Kostnaderna för skiljeförfarandet 

Inlösaren svarar för kostnaderna för skilje-
förfarandet, om skiljemännen inte av någon 
särskild anledning anser det skäligt att be-
stämma något annat.  
 
 

9 §  

Andra bestämmelser om skiljeförfarandet 

Under skiljeförfarandet skall delgivningar 
tillställas och exemplar av skiljedomen ges 
dem som har fört talan i skiljedomstolen eller 
annars i detta syfte anmält sig till skiljedom-
stolen.  

Skiljemännen skall anmäla skiljedomen för 
registrering inom två veckor efter det att den 
givits. Till registeranmälan skall fogas en ut-
redning om att exemplar av skiljedomen har 
lämnats ut i enlighet med 1 mom. Om skilje-
domen inte anmäls för registrering inom den 
nämnda tiden kan anmälan göras också av en 
part.  
 
 

10 § 

Överklagande 

Den som är missnöjd med en skiljedom får 
överklaga den genom besvär hos den tings-
rätt som avses i 24 kap. 1 §. Tingsrätten skall 
när den behandlar besvären i tillämpliga de-
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lar iaktta vad som i 8 kap. i rättegångsbalken 
föreskrivs om behandling av ansöknings-
ärenden. Besvärsskriften med en kopia av 
skiljedomen skall tillställas tingsrätten senast 
60 dagar efter registreringen av skiljedomen.  

Tingsrättens beslut får överklagas genom 
besvär hos högsta domstolen om denna med-
delar besvärstillstånd med stöd av 30 kap. 3 § 
i rättegångsbalken. Vid överklagandet skall i 
tillämpliga delar iakttas vad som i 30 kap. i 
rättegångsbalken föreskrivs om fullföljd i 
ärende som hovrätten handlagt i andra in-
stans. Vad som föreskrivs om hovrätten gäll-
er då tingsrätten.  

Om en skiljedom inte överklagas skall på 
verkställandet av den tillämpas 2 kap. 19 § i 
utsökningslagen (37/1895).  
 
 
 

Verkställande av inlösen 

11 §  

Betalning av lösenbelopp och övergång av 
rättigheter 

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad 
efter det att domen genom vilken lösenbe-
loppet fastställts har vunnit laga kraft. En ak-
tie övergår till inlösaren genom betalning av 
lösenbeloppet, om den inte enligt 6 § har 
övergått redan tidigare.  

Lösenbeloppet kan betalas genom depone-
ring hos länsstyrelsen på bolagets hemort så 
som föreskrivs i lagen om deponering av 
pengar, värdeandelar, värdepapper eller 
handlingar som betalning eller till befrielse 
från annan fullgörelseskyldighet (281/1931), 
om de förutsättningar är uppfyllda som avses 
i lagens 1 §. Inlösaren får i så fall inte förbe-
hålla sig rätt att återfå det deponerade.  

Innehav av ett aktiebrev som har utfärdats 
över en aktie medför efter deponering som 
avses i 2 mom. endast rätt till lösenbeloppet. 
Inlösaren har rätt att i stället för ett tidigare 
utfärdat aktiebrev få ett nytt aktiebrev, på 
vilket skall göras en anteckning om att det 
ersätter det tidigare aktiebrevet. Om det före-
gående aktiebrevet därefter överlåts till inlö-
saren skall det ogiltigförklaras.  
 

19 kap.  

Ändring av företagsform 

Ändring av aktiebolagsform 

 
1 § 

Ombildning av privat aktiebolag till publikt  

Bolagsstämmans beslut om ombildning av 
ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag 
skall fattas med sådan kvalificerad majoritet 
som avses i 5 kap. 27 §.  

Ett privat aktiebolag kan ombildas till ett 
publikt aktiebolag endast om det efter änd-
ringen uppfyller de krav som i denna lag 
ställs på ett publikt aktiebolag och bolagets 
firma samtidigt ändras i överensstämmelse 
med firmalagen (128/1979).  

Bolaget skall inom en månad från bolags-
stämmans beslut göra registeranmälan om en 
sådan ändring av bolagsordningen som gäller 
ombildning till publikt aktiebolag, vid även-
tyr att ändringen förfaller. Till registeranmä-
lan skall fogas en godkänd revisors intyg om 
att bolagets eget kapital uppgår till minst ak-
tiekapitalets belopp. Bolaget blir ett publikt 
aktiebolag när den ändring av bolagsord-
ningen som gäller ändring av bolagsformen 
registreras i handelsregistret.  

 
 
 
 
 

2 §  

Betydande förvärv efter ombildning till ett 
publikt aktiebolag 

Om ett publikt aktiebolag inom två år från 
det att ändringen av bolagsformen har regi-
strerats förvärvar egendom av en aktieägare 
mot ett vederlag som utgör minst en tiondel 
av aktiekapitalet vid förvärvstidpunkten och 
om förvärvet inte hör till bolagets sedvanliga 
affärsverksamhet eller sker vid offentlig han-
del med värdepapper, skall på förvärvet på 
motsvarande tillämpas 2 kap. 14 §.  
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3 § 

Ombildning av ett publikt aktiebolag till pri-
vat 

Bolagsstämmans beslut om ombildning av 
ett publikt aktiebolag till ett privat aktiebolag 
skall fattas med sådan kvalificerad majoritet 
som avses i 5 kap. 27 §. Bolagets firma skall 
samtidigt ändras i överensstämmelse med 
firmalagen.  

Bolaget skall inom en månad från bolags-
stämmans beslut göra registeranmälan om en 
sådan ändring av bolagsordningen som gäller 
ombildning till ett privat aktiebolag, vid 
äventyr att ändringen förfaller. Bolaget blir 
ett privat aktiebolag när den ändring av bo-
lagsordningen som gäller ändring av bolags-
formen registreras i handelsregistret.  
 

Ombildning av ett privat aktiebolag till nå-
gon annan företagsform 

4 § 

Ändring av företagsform 

Ett privat aktiebolag med minst tre aktie-
ägare kan ombildas till ett andelslag på det 
sättet att aktieägarna blir medlemmar i an-
delslaget.  

Ett privat aktiebolag med minst två aktie-
ägare kan ombildas till ett öppet bolag eller 
kommanditbolag på det sättet att aktieägarna 
blir bolagsmän i det öppna bolaget eller kom-
manditbolaget.  

Om ett privat aktiebolags enda aktieägare 
är en fysisk person som är bosatt inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan 
han eller hon fortsätta aktiebolagets verk-
samhet som enskild näringsidkare.  
 
 

5 §  

Beslutsfattande 

Ett beslut om en sådan ändring av företags-
formen som avses i 4 § kan fattas endast med 
samtycke av samtliga aktieägare och inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till aktier.  

Ett beslut som avses i 4 § 1 mom. ersätter 
ett andelslags stiftelseurkund och det skall 
innehålla  

1) andelslagets stadgar, 
2) uppgift om de andelar som ges till med-

lemmarna, samt  
3) namnen på andelslagets första styrelse-

ledamöter eller, om styrelsen väljs av ett för-
valtningsråd, på förvaltningsrådsledamöterna 
och revisorerna.  

Ett beslut som avses i 4 § 2 mom. skall in-
nehålla bolagsavtalet för det öppna bolaget 
eller för kommanditbolaget.  

I ett beslut som avses i 4 § 3 mom. skall 
nämnas den enskilda näringsidkarens firma.  
 

6 §  

Registrering av beslut 

Bolaget skall göra registeranmälan om ett 
beslut som gäller sådan ändring av före-
tagsformen som avses i 4 § inom en månad 
från beslutet och hos registermyndigheten 
ansöka om en sådan kallelse som avses i 7 §, 
vid äventyr att beslutet förfaller.  
 

7 §  

Kallelse på borgenärerna 

När registermyndigheten har fått en sådan 
ansökan som avses i 6 § skall den utfärda en 
kallelse på de av bolagets borgenärer vilkas 
fordran har uppkommit före utfärdandet av 
kallelsen. I kallelsen skall nämnas deras rätt 
att motsätta sig en ändring av företagsformen 
genom att skriftligen anmäla detta till regis-
termyndigheten senast den den dag som 
nämns i kallelsen. Registermyndigheten skall 
publicera kallelsen i den officiella tidningen 
senast tre månader före den utsatta dagen och 
registrera kallelsen på tjänstens vägnar.  

Bolaget skall senast en månad före den ut-
satta dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till sina kända borgenärer som 
avses i 1 mom. En styrelseledamots eller 
verkställande direktörens intyg om att med-
delandena har sänts skall ges in till register-
myndigheten senast den utsatta dagen.  

Registermyndigheten skall utan dröjsmål 
efter den utsatta dagen underrätta bolaget om 
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inkomna anmälningar om att borgenärer 
motsätter sig ansökan.  
 

8 §  

Förutsättningar för registrering 

Registermyndigheten skall registrera en så-
dan ändring av företagsformen som avses i 
4 §, om ingen borgenär har motsatt sig änd-
ringen eller om borgenärerna i enlighet med 
en domstols dom har fått betalning eller be-
tryggande säkerhet för sina fordringar.  

Om en borgenär har motsatt sig ändringen 
av företagsformen, förfaller ändringen en 
månad efter den utsatta dagen. Registermyn-
digheten skall dock skjuta upp behandlingen 
av ärendet, om bolaget inom en månad från 
den utsatta dagen visar att det har väckt talan 
för fastställelse av att borgenären har fått be-
talning eller betryggande säkerhet för sin 
fordran, eller om bolaget och borgenären till-
sammans begär att behandlingen av ärendet 
skall skjutas upp.  

Företagsformen kan ändras trots att bolaget 
har försatts i likvidation, om bolagets till-
gångar inte i enlighet med 20 kap. 15 § har 
börjat skiftas mellan aktieägarna.  

Ändringen av företagsformen träder i kraft 
när den har registrerats.  

 
 

20 kap.  

Upplösning av bolag 

Almänna bestämmelser 

1 § 

Upplösning 

Ett bolag upplöses med iakttagande av vad 
som i detta kapitel föreskrivs om likvida-
tionsförfarande.  

Ett bolag som har försatts i konkurs anses 
upplöst, om det inte finns något överskott när 
konkursen avslutas eller om det under kon-
kursen har bestämts hur det skall användas.  

Ett bolag kan upplösas också till följd av 
fusion eller delning, enligt vad som före-
skrivs i 16 och 17 kap.  

2 §  

Avregistrering 

Registermyndigheten skall avregistrera ett 
bolag i stället för att försätta det likvidation, 
om bolagets tillgångar inte förslår till betal-
ning av likvidationskostnaderna eller om 
uppgifter om tillgångarnas storlek inte kan 
fås och ingen aktieägare, borgenär eller an-
nan tar på sig ansvar för likvidationskostna-
derna.  
 

Beslutsfattande 

3 § 

Bolagets beslut om likvidation 

Bolagsstämman kan besluta att bolaget 
skall gå i likvidation. Beslutet skall fattas 
med sådan kvalificerad majoritet som avses i 
5 kap. 27 §.  

I 5 kap. 18—22 § föreskrivs om stämmo-
kallelse och stämmohandlingar samt om 
framläggande och sändande av dessa. Kallel-
se till den bolagsstämma som beslutar om 
likvidationen skall utfärdas tidigast två må-
nader och, om en längre tid inte bestämts i 
bolagsordningen, senast en månad före bo-
lagsstämman, den sista anmälningsdagen en-
ligt 5 kap. 7 § eller den i 4 kap. 2 § 2 mom. 
angivna dagen för bolag som anslutits till 
värdeandelssystemet. I ett publikt aktiebolag 
kan kallelsen dock utfärdas tidigast tre må-
nader före ovan avsedda dag. Utöver vad 
som föreskrivs i bolagsordningen skall en 
skriftlig kallelse sändas till varje aktieägare 
vars adress är känd för bolaget.  
 

4 §  

Förordnande om likvidation eller avregistre-
ring 

Registermyndigheten skall försätta bolaget 
i likvidation eller avregistrera det om  

1) bolaget inte har någon i registret införd 
behörig styrelse,  

2) bolaget inte har någon sådan i registret 
införd företrädare som avses i 6 § i lagen an-
gående rätt att idka näring (122/1919),  
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3) bolaget trots registermyndighetens upp-
maning inte har anmält sina bokslutshand-
lingar för registrering enligt 8 kap. 10 § inom 
ett år från utgången av räkenskapsperioden, 
eller om  

4) bolaget har försatts i konkurs som har 
förfallit på grund av brist på medel.  

Ett förordnande om likvidation eller avre-
gistrering skall utfärdas, om det inte innan 
ärendet avgörs visas att det inte längre finns 
någon grund för detta.  
 

5 §  

Rättelseuppmaning 

Registermyndigheten skall i en sådan situa-
tion som avses i 4 § 1 mom. 1—3 punkten på 
lämpligt sätt uppmana bolaget att avhjälpa 
brister i de uppgifter som har antecknats i re-
gistret. Om bristerna inte avhjälps, skall 
uppmaningen sändas till bolaget skriftligen 
och av den skall framgå att bolaget kan för-
sättas i likvidation eller avregistreras om 
bristerna inte avhjälps senast den utsatta da-
gen. Uppmaningen skall publiceras i den of-
ficiella tidningen senast tre månader före den 
utsatta dagen. Samtidigt skall de aktieägare 
och borgenärer som vill framföra anmärk-
ningar mot likvidationen eller avregistrering-
en uppmanas att göra detta skriftligen senast 
den utsatta dagen. Ärendet kan avgöras trots 
att det inte kan visas att bolaget har tagit 
emot uppmaningen.  

Registermyndigheten skall på tjänstens 
vägnar göra en anteckning i registret om en 
uppmaning som skall publiceras enligt 
1 mom.  
 

6 §  

Rätten att inleda ett ärende 

Ett ärende som gäller förordnande om lik-
vidation eller avregistrering enligt 4 § kan in-
ledas av styrelsen, en styrelseledamot, verk-
ställande direktören, en revisor, en aktieäga-
re, en borgenär eller någon annan vars rätt 
kan vara beroende av förordnandet om likvi-
dation eller avregistrering. Registermyndig-
heten kan ta upp ärendet till behandling ock-
så på eget initiativ.  

Likvidationsförfarande 

7 § 

Likvidationsförfarandets syfte 

Syftet med likvidationsförfarandet är att ut-
reda bolagets ekonomiska ställning, realisera 
en behövlig mängd egendom och betala bo-
lagets skulder samt att betala ut överskottet 
till aktieägarna eller andra, enligt vad som fö-
reskrivs i bolagsordningen. Bolagsstämman 
kan i enlighet med 19 § besluta avsluta likvi-
dationen och fortsätta med bolagets verk-
samhet samt fatta de beslut som är nödvändi-
ga i anslutning till detta.  

Om likvidationsbolagets tillgångar inte för-
slår till betalning av dess skulder, skall likvi-
datorerna ansöka om att bolaget försätts i 
konkurs.  
 

8 §  

Likvidationens början 

Likvidationen börjar när beslutet om den 
har fattats, om bolagsstämman inte bestäm-
mer ett senare datum för likvidationens bör-
jan.  

 
9 §  

Val och förordnande av likvidatorer samt de-
ras uppgifter 

I samband med likvidationsbeslutet skall 
en eller flera likvidatorer väljas i stället för 
styrelsen samt i stället för en eventuell verk-
ställande direktör och ett eventuellt förvalt-
ningsråd. På likvidatorerna tillämpas vad 
som i denna lag föreskrivs om styrelsen och 
dess ledamöter, om inte något annat följer av 
bestämmelserna i detta kapitel. Genom beslu-
tet återkallas de rättigheter att företräda bola-
get som enligt 6 kap. 26 § har givits en 
namngiven person, om inte annat framgår av 
beslutet.  

Likvidatorerna sköter bolagets angelägen-
heter under likvidationen. De skall så snart 
som möjligt realisera så mycket av bolagets 
egendom som behövs för likvidationen samt 
betala bolagets skulder. Bolagets affärsverk-
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samhet får fortsättas endast i den utsträck-
ning som en ändamålsenlig likvidation krä-
ver detta. Likvidatorernas mandattid fortsät-
ter tills vidare.  

Registermyndigheten skall förordna en be-
hörig likvidator för ett bolag som saknar en 
sådan. Ett sådant förordnande kan sökas av 
den vars rätt kan vara beroende av att bolaget 
har en företrädare. Om bolagets tillgångar 
inte förslår till betalning av likvida-
tionskostnaderna eller om uppgifter om till-
gångarna storlek inte kan fås och en borgenär 
eller någon annan inte tar på sig ansvar för 
likvidationskostnaderna, skall registermyn-
digheten avregistrera bolaget i stället för att 
förordna en likvidator.  
 
 

10 §  

Registrering av likvidationen och likvidato-
rerna 

Likvidationen och likvidatorerna skall an-
tecknas i registret. När bolagsstämman har 
fattat beslut om att bolaget skall gå i likvida-
tion och om likvidatorerna, skall likvidato-
rerna utan dröjsmål göra en registeranmälan 
om beslutet.  
 
 

11 § 

Bokslut för tiden före likvidationen 

Likvidatorerna skall vid behov upprätta ett 
bokslut för den tid före likvidationen för vil-
ken något bokslut inte ännu har lagts fram på 
bolagsstämman. Styrelseledamöterna och 
verkställande direktören skall mot ett skäligt 
arvode medverka till att bokslutet upprättas.  
 
 
 

12 § 

Bolagsstämma under likvidationen 

När bolaget har gått i likvidation skall på 
bolagsstämman tillämpas vad som i denna 
lag föreskrivs om bolagsstämma, om inte an-
nat följer av bestämmelserna i detta kapitel.  

13 § 

Bokslut, verksamhetsberättelse, revision och 
särskild granskning 

Likvidatorerna skall för varje räkenskaps-
period upprätta ett bokslut och en verksam-
hetsberättelse, som skall läggas fram på den 
ordinarie bolagsstämman för godkännande.  

Revisorernas uppdrag upphör inte när bo-
laget träder i likvidation. Vad som i 7 kap. 
föreskrivs om revision och särskild gransk-
ning skall iakttas under likvidationen. Revi-
sionsberättelsen skall dessutom innehålla ett 
yttrande om huruvida likvidationen har för-
dröjts onödigt och huruvida likvidatorerna i 
övrigt har handlat på behörigt sätt. 
 

14 §  

 Offentlig stämning på borgenärerna 

Likvidatorerna skall söka offentlig stäm-
ning på bolagets borgenärer. Stämning söks 
hos registermyndigheten, som på tjänstens 
vägnar skall anteckna i registret att stämning 
har utfärdats. I fråga om stämningen gäller i 
övrigt lagen om offentlig stämning 
(729/2003).  
 

15 §  

Betalning av skulder, skifte av tillgångar och 
klander av skifte 

Efter den dag som utsatts i ansökan om of-
fentlig stämning på bolagets borgenärer skall 
likvidatorerna, sedan alla kända skulder blivit 
betalda, skifta bolagets tillgångar. Om en 
skuld är tvistig eller inte har förfallit till be-
talning eller om den av någon annan orsak 
inte kan betalas, skall behövliga medel inne-
hållas och återstoden skiftas. En aktieägare 
har rätt att få en mot sina aktier svarande an-
del av bolagets nettotillgångar, om inte något 
annat följer av bolagsordningen. Aktieägare 
och andra som är berättigade till skiftesande-
lar kan mot betryggande säkerhet få förskott 
på sina andelar. 

Om en aktieägare vill klandra skiftet skall 
talan mot bolaget väckas inom tre månader 
från det att slutredovisningen lagts fram på 
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bolagsstämman.  
En aktieägare eller någon annan som är be-

rättigad till en skiftesandel och som inte har 
krävt den inom fem år från det att slutredo-
visningen lagts fram på bolagsstämman har 
förverkat sin rätt till andelen. I 18 § före-
skrivs om förfarandet när bolaget får till-
gångar efter upplösningen.  
 

16 §  

Slutredovisning 

När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag 
skall de utan ogrundat dröjsmål ge en slutre-
dovisning för sin förvaltning genom att upp-
rätta en berättelse över likvidationen i dess 
helhet. I berättelsen skall ingå en redogörelse 
för skiftet av bolagets tillgångar. Till berät-
telsen skall fogas boksluten, verksamhetsbe-
rättelserna och revisionsberättelserna för hela 
likvidationstiden. Berättelsen jämte bilagor 
skall överlämnas till revisorerna, som inom 
en månad skall ge en revisionsberättelse över 
slutredovisningen och förvaltningen under 
likvidationen.  

Efter att likvidatorerna fått revisionsberät-
telsen skall de utan dröjsmål kalla aktieägar-
na till bolagsstämma för granskning av slut-
redovisningen. I 5 kap. 18—22 § föreskrivs 
om stämmokallelsen samt om stämmohand-
lingarna, framläggandet och sändandet av 
dessa, dock så att på slutredovisningen till-
lämpas vad som föreskrivs om bokslut. Slut-
redovisningen skall anmälas för registrering 
enligt vad som föreskrivs i 8 kap. 10 §.  
 

17 § 

Upplösning  

Bolaget anses upplöst när likvidatorerna 
har lagt fram slutredovisningen på bolags-
stämman. Likvidatorerna skall utan dröjsmål 
göra registeranmälan om upplösningen.  

Efter upplösningen kan bolaget inte förvär-
va rättigheter eller ingå förbindelser. De som 
efter upplösningen har beslutat om och före-
tagit rättshandlingar på bolagets vägnar är so-
lidariskt ansvariga för dessa. Likvidatorerna 
kan dock vidta åtgärder för inledande av lik-
vidation eller ansöka om att bolaget försätts i 

konkurs. Motparten i ett avtal som har ingåtts 
med bolaget efter att det upplösts kan från-
träda avtalet om parten inte visste att bolaget 
var upplöst.  
 

18 § 

Fortsatt likvidation och efterlikvidation 

Likvidationen skall fortsättas om det efter 
upplösningen av bolaget framkommer nya 
tillgångar, om talan väcks mot bolaget eller 
om det annars behövs likvidationsåtgärder. 
Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra re-
gisteranmälan om att likvidationen fortsätter. 
Kallelse till den första bolagsstämman efter 
att likvidationen återupptagits skall utfärdas i 
enlighet med bolagsordningen. Dessutom 
skall en skriftlig kallelse sändas till varje ak-
tieägare vars adress är känd för bolaget.  

Om det dock inte anses nödvändigt att fort-
sätta likvidationen, kan likvidatorerna vidta 
de åtgärder som behövs i ärendet. Likvidato-
rerna skall upprätta en utredning över sina 
åtgärder och sända den till aktieägarna och 
andra som är berättigade till skiftesandelar. 
Om en skiftesandel är obetydlig kan den re-
dovisas till staten.  

Likvidationen fortsätts inte om bolagets 
tillgångar inte förslår till betalning av lik-
vidationskostnaderna eller om uppgifter om 
tillgångarnas storlek inte fås och en aktieäga-
re, en borgenär eller någon annan inte tar på 
sig ansvaret för likvidationskostnaderna.  
 

19 § 

Avslutande av likvidation samt fortsatt verk-
samhet 

Om bolagsstämman har beslutat att bolaget 
skall gå i likvidation, kan bolagsstämman 
med sådan kvalificerad majoritet som avses i 
5 kap. 27 § besluta att likvidationen avslutas 
och bolagets verksamhet fortsätts. Om likvi-
dationen grundar sig på en bestämmelse i bo-
lagsordningen, kan ett beslut om fortsatt 
verksamhet fattas först efter det att bestäm-
melsen har ändrats. Likvidationen kan dock 
inte avslutas om till en aktieägare eller till 
någon annan har betalts en sådan skiftesandel 
som avses i 15 § 1 mom.  
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När ett beslut om avslutande av likvidatio-
nen har fattats skall för bolaget utses en led-
ning enligt vad som föreskrivs i denna lag 
och i bolagsordningen.  

Beslutet om avslutande av likvidationen 
och valet av ledningen skall anmälas för re-
gistrering omedelbart efter att ledningen 
valts. En offentlig stämning på bolagets bor-
genärer förfaller när avslutandet av likvida-
tionen har registrerats. Likvidatorerna skall 
ge en sådan slutredovisning över sin verk-
samhet som avses i 16 §.  
 

Avregistrering 

20 §  

Tidpunkten för avregistrering 

Ett bolag är avregistrerat när beslutet om 
avregistreringen har antecknats i registret.  
 

21 § 

Företrädande av ett avregistrerat bolag 

Ett avregistrerat bolag företräds vid behov 
av en eller flera företrädare. Företrädarna 
väljs och entledigas av en aktieägarstämma 
på vilken tillämpas vad som föreskrivs om 
bolagsstämma. I 22 § föreskrivs om företrä-
darnas behörighet att handla på bolagets väg-
nar. I fråga om företrädare skall i övrigt i till-
lämpliga delar iakttas vad som föreskrivs om 
likvidatorer.  

Om ett avregistrerat bolag inte har någon 
företrädare, skall på delgivning av stämning 
och på annan delgivning tillämpas 24 kap. 
5 § 2 mom.  
 

22 § 

Ett avregistrerat bolags rättsliga ställning 

På ett avregistrerat bolag tillämpas vid be-
hov 17 § 2 mom. Företrädare för bolaget är 
dock de företrädare som avses i 21 § 1 mom.  

Företrädarna för ett avregistrerat bolag kan 
utan hinder av 1 mom. vidta åtgärder som är 
nödvändiga för betalning av bolagets skulder 
eller för bevarande av värdet av bolagets 
egendom. I bolagets bokföring skall vid be-

hov antecknas åtgärder som har vidtagits för 
bolagets räkning. I företagsinteckningslagen 
föreskrivs om avregistreringens betydelse för 
en företagsintecknings giltighet.  

Ett avregistrerat bolags tillgångar kan inte 
utan likvidation skiftas mellan aktieägarna 
eller andra som är berättigade till skiftesan-
del. Bolagets företrädare kan dock fem år ef-
ter avregistreringen till aktieägarna eller and-
ra som är berättigade till skiftesandel betala 
ut deras andelar av bolagets tillgångar, om 
andelarna inte överstiger 8 000 euro och bo-
laget inte har kända skulder. De som fått en 
andel av tillgångarna svarar med beloppet av 
de mottagna tillgångarna för betalningen av 
bolagets skulder.  

Om likvidationsåtgärder behövs efter det 
att bolaget avregistrerats, skall registermyn-
digheten på ansökan av den vars rätt ärendet 
gäller försätta bolaget i likvidation. Ett så-
dant förordnande skall emellertid inte ges om 
bolagets tillgångar inte förslår till betalning 
av likvidationskostnaderna eller om uppgift 
inte kan fås om tillgångarnas storlek och ing-
en aktieägare, borgenär eller annan person tar 
på sig ansvaret för likvidationskostnaderna.  

 
Minskning av bolagets tillgångar samt sane-

ring och konkurs 

23 § 

Minskning av bolagets tillgångar 

Om bolagets styrelse konstaterar att bola-
gets eget kapital utgör mindre än hälften av 
aktiekapitalet, skall styrelsen utan dröjsmål 
upprätta ett bokslut och en verksamhetsberät-
telse för att klarlägga bolagets ekonomiska 
ställning. Om bolagets eget kapital enligt ba-
lansräkningen utgör mindre än hälften av ak-
tiekapitalet, skall styrelsen utan dröjsmål 
sammankalla bolagsstämman för att besluta 
om sanering av bolagets ekonomi. Bolags-
stämman skall hållas inom tre månader från 
det att bokslutet upprättats. På framläggande 
av bokslutet och sändandet av det till aktie-
ägarna tillämpas 5 kap. 21 §.  

Om styrelsen konstaterar att bolagets eget 
kapital är negativt, skall den utan dröjsmål 
göra en registeranmälan om förlusten av ak-
tiekapitalet. Registeranteckningen om förlus-
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ten av aktiekapitalet kan avlägsnas till följd 
av bolagets registeranmälan, om bolagets 
eget kapital enligt en till registeranmälan fo-
gad balansräkning som undergått revision ut-
gör över hälften av aktiekapitalet. Kapitallån 
som avses i 12 kap. hänförs i den beräkning 
som avses i detta moment till det egna kapi-
talet.  
 

24 §  

Företagssanering 

Ansökan om inledande av ett sådant förfa-
rande som avses i lagen om företagssanering 
kan göras genom beslut av bolagsstämman. 
Också styrelsen kan göra ansökan om ärendet 
brådskar. Styrelsen skall då utan dröjsmål 
sammankalla bolagsstämman för att behandla 
frågan om fortsättande av ansökan.  
 

25 §  

Konkurs 

Bolagets egendom kan avträdas till kon-
kurs endast genom beslut av styrelsen eller, 
om bolaget har gått i likvidation, med stöd av 
likvidatorernas beslut. Under konkursen före-
träds bolaget som konkursgäldenär av styrel-
sen och verkställande direktören eller av de 
likvidatorer som utsetts innan konkursen bör-
jade. Under konkursen kan nya styrelseleda-
möter eller nya likvidatorer väljas.  

Om det inte återstår några tillgångar när 
konkursen avslutas eller om det under kon-
kursen har bestämts om användningen av de 
återstående tillgångarna, anses bolaget upp-
löst så snart slutredovisningen har godkänts.  

Om det när konkursen avslutas återstår 
andra tillgångar än sådana som skall använ-
das under konkursen och bolaget inte hade 
gått i likvidation när dess egendom avträddes 
till konkurs, skall styrelsen utan dröjsmål 
sammankalla bolagsstämman för att besluta 
om bolagets verksamhet skall fortsätta eller 
om bolaget skall gå i likvidation. Om bolags-
stämman beslutar fortsätta bolagets verksam-
het, skall styrelsen utan dröjsmål göra regis-
teranmälan om detta. Om bolaget hade gått i 
likvidation när det försattes i konkurs skall 
18 § iakttas.  

Om bolagets konkurs har avslutats och nya 
tillgångar framkommer gäller vad som i 
19 kap. i konkurslagen (120/2004) föreskrivs 
om utredning i efterhand. Om bolaget efter 
konkursen fortfarande har tillgångar, skall 
det förfaras på det sätt som föreskrivs i 
3 mom.  
 

DEL VI 

Påföljder och rättsskydd 

21 kap.  

Klander av beslut 

1 § 

Klander av stämmobeslut 

En aktieägare kan klandra ett stämmobeslut 
om  

1) procedurbestämmelserna i denna lag el-
ler i bolagsordningen inte har iakttagits vid 
behandlingen av ärendet och felet har kunnat 
påverka beslutets innehåll eller aktieägarnas 
rätt i övrigt, eller om  

2) beslutet i något annat avseende strider 
mot denna lag eller mot bolagsordningen.  

Klandertalan skall väckas inom tre måna-
der från det att beslutet fattades. Om talan 
inte väcks inom utsatt tid anses beslutet vara 
giltigt.  
 
 

2 § 

Ogiltiga stämmobeslut 

Ett stämmobeslut som avses i 1 § 1 mom. 
är ogiltigt om  

1) kallelse till stämman inte har utfärdats 
eller om föreskrifter och bestämmelser om 
stämmokallelse har överträtts i något väsent-
ligt avseende,  

2) för beslutet enligt 5 kap. 29 § 1 eller 
2 mom. krävs en aktieägares samtycke, som 
dock saknas,  

3) beslutet klart strider mot den likställig-
hetsprincip som avses i 1 kap. 7 § och sådant 
samtycke av en aktieägare som avses i 5 kap. 
29 § 3 mom. saknas, eller om  
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4) beslutet enligt lag inte skulle ha fått fat-
tas ens med samtliga aktieägares samtycke.  

På ett sådant beslut tillämpas inte vad som i 
1 § 2 mom. föreskrivs om väckande av klan-
dertalan inom utsatt tid. Talan som gäller ett 
fusions- eller delningsbeslut får dock inte 
väckas när över sex månader har förflutit 
från det att fusionen eller delningen registre-
rats.  
 

3 §  

Styrelsebeslut som kan jämställas med ogilti-
ga stämmobeslut 

Om ett beslut som styrelsen med stöd av ett 
bemyndigande har fattat i ett ärende som an-
kommer på bolagsstämman är sådant som fö-
reskrivs i 2 § 1 mom. 2—4 punkten, skall på 
beslutet tillämpas vad som föreskrivs om 
motsvarande stämmobeslut.  
 

4 §  

Domens innehåll och verkningar 

Genom en dom med anledning av en klan-
dertalan kan ett beslut förklaras ogiltigt eller 
ändras på yrkande av käranden. På yrkande 
av käranden kan bolaget samtidigt förbjudas 
att verkställa ett ogiltigt beslut. Beslutet kan 
ändras endast om det kan konstateras vilket 
innehåll det borde ha haft.  

En dom varmed ett stämmobeslut har för-
klarats ogiltigt eller ändrats gäller även gent-
emot de aktieägare som inte har förenat sig 
om talan.  
 

22 kap.  

Skadestånd 

1 §  

Ledningens skadeståndsskyldighet 

En styrelseledamot, en förvaltningsrådsle-
damot och verkställande direktören skall er-
sätta skada som de i sitt uppdrag, i strid med 
den omsorgsplikt som föreskrivs i 1 kap. 8 §, 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat 
bolaget.  

En styrelseledamot, en förvaltningsråds-
ledamot och verkställande direktören skall 
ersätta också skada som de i sitt uppdrag an-
nars i strid med denna lag eller bolagsord-
ningen uppsåtligen eller av oaktsamhet har 
orsakat bolaget, en aktieägare eller någon 
annan.  

Om skadan har orsakats genom överträdel-
se av denna lag på annat sätt än endast ge-
nom överträdelse av de principer som avses i 
1 kap. eller om skadan har orsakats genom 
överträdelse av en bestämmelse i bolagsord-
ningen, anses skadan ha orsakats genom 
oaktsamhet, om inte den som är ansvarig för 
förfarandet visar att han eller hon har handlat 
omsorgsfullt. Detsamma gäller skada som 
har orsakats genom en åtgärd till förmån för 
en sådan bolaget närstående person som av-
ses i 8 kap. 6 § 2 mom.  
 

2 §  

Aktieägares skadeståndsskyldighet 

En aktieägare skall ersätta skada som han 
eller hon genom att medverka till en överträ-
delse av denna lag eller bolagsordningen 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat 
bolaget, en annan aktieägare eller någon an-
nan.  

Skada som har orsakats genom en åtgärd 
till förmån för en sådan bolaget närstående 
person som avses i 8 kap. 6 § 2 mom. anses 
ha orsakats av oaktsamhet, om inte aktieäga-
ren visar att han eller hon har handlat om-
sorgsfullt.  
 

3 § 

Stämmoordförandens skadeståndsskyldighet 

Stämmoordföranden skall ersätta skada 
som han eller hon i sitt uppdrag genom över-
trädelse av denna lag eller bolagsordningen 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat 
bolaget, en aktieägare eller någon annan.  
 

4 § 

Revisorers skadeståndsskyldighet 

I 44 § i revisionslagen föreskrivs om revi-



 RP 109/2005 rd 
  

 

287

sorers skadeståndsskyldighet. 
 

5 §  

Jämkning och fördelning av skadeståndsan-
svar 

I 2 och 6 kap. i skadeståndslagen 
(412/1974) föreskrivs om jämkning och för-
delning av skadeståndsansvaret mellan två 
eller flera ersättningsskyldiga. 
 

6 § 

Beslutsfattandet i bolaget 

Beslut i ärenden som gäller rätt till ska-
destånd enligt 1—3 § samt enligt 44 § i revi-
sionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 
6 kap. 2 §. Beslut i sådana ärenden kan dock 
fattas också av bolagsstämman.  

Bolagsstämmans beslut om att bevilja en 
styrelseledamot, en förvaltningsrådsledamot 
eller verkställande direktören ansvarsfrihet är 
inte bindande, om bolagsstämman inte har 
givits väsentligen riktiga och tillräckliga upp-
gifter om det beslut eller den åtgärd som lig-
ger till grund för ersättningsskyldigheten. Ett 
beslut om beviljande av ansvarsfrihet är inte 
bindande för bolagets konkursbo eller för en 
utredare som avses i lagen om företagssane-
ring, om bolaget försätts i konkurs eller sane-
ringsförfarande inleds på en ansökan som 
görs inom två år från beslutet.  
 

7 §  

Aktieägares rätt att föra talan för bolaget 

En eller flera aktieägare har med stöd 1—
3 § i denna lag eller med stöd av 44 § i revi-
sionslagen rätt att i sitt eget namn föra ska-
deståndstalan för bolagets räkning, om det 
när talan väcks är sannolikt att bolaget inte 
ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och 
om 

1) kärandena då innehar minst en tiondel av 
samtliga aktier, eller om  

2) det visas att underlåtelse att fullfölja 
skadeståndsanspråket skulle strida mot lik-
ställighetsprincipen enligt 1 kap. 7 §.  

Bolaget skall, om det inte är uppenbart 

onödigt, ges tillfälle att bli hört i ärendet. De 
aktieägare som för talan svarar själva för rät-
tegångskostnaderna men har rätt att få dem 
ersatta av bolaget, om de medel som genom 
rättegången vunnits till bolaget räcker för än-
damålet.  

Om den ersättningsskyldige genom bolags-
stämmans beslut har beviljats ansvarsfrihet, 
skall talan väckas inom tre månader från bo-
lagsstämmans beslut. Om det vid samma bo-
lagsstämma så som föreskrivs i 7 kap. 7 § har 
lagts fram och biträtts ett förslag om särskild 
granskning, kan talan dock alltid väckas 
inom tre månader från det att granskningsytt-
randet har lagts fram på bolagsstämman eller 
ansökan om förordnande av en granskare av-
slagits.  

En aktieägare har inte rätt till ersättning för 
skada som orsakats bolaget.  
 

8 §  

Preskription av talerätt 

En talan enligt detta kapitel samt 44 § i re-
visionslagen skall för icke straffbara gär-
ningar väckas  

1) mot en ledamot av styrelsen eller för-
valtningsrådet eller verkställande direktören 
inom fem år från utgången av den räken-
skapsperiod under vilken det beslut fattades 
eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund 
för talan, 

2) mot en revisor inom fem år från det att 
den revisionsberättelse, det yttrande eller det 
intyg som ligger till grund för talan lades 
fram, och  

3) mot en aktieägare och stämmoordföran-
den inom fem år från det beslut eller den åt-
gärd som ligger till grund för talan.  
 
 

9 § 

Bestämmelsernas tvingande natur 

I bolagsordningen kan inte bolagets rätt till 
skadestånd enligt detta kapitel eller enligt 
44 § i revisionslagen begränsas, om skadan 
har orsakats 

1) genom överträdelse av bestämmelser 
från vilka avvikelse inte får göras genom en 
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bestämmelse i bolagsordningen, eller om 
skadan   

2) annars har orsakats uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet.  

Bolagets rätt till skadestånd kan genom bo-
lagsordningen begränsas endast med sam-
tycke av alla aktieägare.  

I bolagsordningen kan man inte begränsa 
den rätt till skadestånd eller den talerätt som 
tillkommer en aktieägare eller någon annan 
enligt detta kapitel eller enligt 44 § i re-
visionslagen.  
 

23 kap.  

Inlösenskyldighet och upplösning av bolaget 
till följd av missbruk av inflytande  

1 §  

Inlösenskyldighet  

En aktieägare skall på talan av en annan 
aktieägare åläggas att inom utsatt tid lösa in 
dennes aktier, om  

1) aktieägaren uppsåtligen har missbrukat 
sitt inflytande i bolaget genom att medverka 
till ett beslut som strider mot likställighets-
principen i 1 kap. 7 § eller till någon annan 
överträdelse av denna lag eller bolagsord-
ningen, och om  

2) den andre aktieägarens rättsskydd förut-
sätter inlösen, med beaktande av sannolikhe-
ten för att det förfarande som avses i 1 punk-
ten fortsätter samt andra på saken inverkande 
omständigheter.  

Som lösenbelopp skall bestämmas det 
gängse pris som aktien skulle ha utan miss-
bruket av inflytande.  

Bolaget skall ges tillfälle att bli hört, om 
detta inte är uppenbart onödigt.  
 

2 §  

Förordnande om likvidation eller avregistre-
ring 

Bolaget skall på en aktieägares talan mot 
bolaget försättas i likvidation, om  

1) det enligt 1 § 1 mom. finns förutsätt-
ningar för inlösen av kärandens aktier, men 
den som missbrukat sitt inflytande sannolikt 

inte kommer att uppfylla inlösenskyldighe-
ten, och om  

2) det med beaktande av aktieägarnas rätts-
skyddsbehov och intressen finns synnerligen 
vägande skäl att försätta bolaget i likvidation.  

Andra aktieägare kan ges tillfälle att bli 
hörda i ärendet, om det anses nödvändigt.  

Ett bolag som har försatts i likvidation 
skall upplösas med iakttagande av vad som i 
20 kap. föreskrivs om likvidationsförfarande. 
Den domstol som försätter bolaget i likvida-
tion skall samtidigt förordna en eller flera 
likvidatorer enligt 20 kap. 9 §.  

Domstolen kan i stället för att försätta bo-
laget i likvidation bestämma att bolaget skall 
avregistreras så som föreskrivs i 20 kap., om 
bolagets tillgångar inte förslår till betalning 
av likvidationskostnaderna eller om uppgifter 
om tillgångarnas belopp inte kan fås och om 
inte en aktieägare, borgenär eller någon an-
nan tar på sig ansvaret för likvidationskost-
naderna.  
 

24 kap.  

Avgörande av tvister 

Domstolsförfarandet 

1 §  

Behöriga domstolar 

Tvistemål som gäller tillämpning av denna 
lag skall behandlas i följande tingsrätter: 
Helsingfors tingsrätt, Kuopio tingsrätt, Lahtis 
tingsrätt, Tammerfors tingsrätt, Uleåborgs 
tingsrätt, Vasa tingsrätt, Åbo tingsrätt och 
Ålands tingsrätt. Genom förordning av stats-
rådet föreskrivs om tingsrätternas domkretsar 
i dessa ärenden. Om inte annat föreskrivs i 
bolagsordningen eller om inte annat avtalas, 
skall forum bestämmas utifrån den tingsrätts 
domkrets där bolaget har sin hemort.  
 

2 § 

Ärenden som skall behandlas skyndsamt 

Ett ärende skall behandlas skyndsamt, om 
det gäller betalning eller betryggande säker-
het och om en dom i ärendet enligt 14 kap. 
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5 §, 16 kap. 15 §, 17 kap. 15 § eller 19 kap. 
8 § är en förutsättning för registrering. 

Ett i 21 kap. angivet ärende som gäller 
klander av ett beslut skall behandlas skynd-
samt.  
 

Skiljeförfarande 

3 §  

Skiljeförfarande enligt bolagsordningen  

En bestämmelse i bolagsordningen om be-
handling av tvister i skiljeförfarande är så 
som föreskrivs i lagen om skiljeförfarande på 
samma sätt som ett skiljeavtal bindande för 
bolaget, en aktieägare, styrelsen, förvalt-
ningsrådet, en styrelseledamot, en förvalt-
ningsrådsledamot, verkställande direktören 
och en revisor. En bestämmelse i bolagsord-
ningen  om behandling av sådana tvistemål i 
skiljeförfarande som gäller lösningsrätt eller 
lösenbelopp till följd av en sådan inlösenkla-
usul som avses i 3 kap. 7 § är på motsvaran-
de sätt bindande för parterna i tvistemålet. 

En sådan bestämmelse i bolagsordningen 
som avses i 1 mom. tillämpas dock endast 
när grunden för talan har uppkommit efter 
registreringen av bestämmelsen.  
 

4 §  

Lagstadgat skiljeförfarande 

I 16 kap. 13 §, 17 kap 13 § och 18 kap. 3—
10 § föreskrivs om det lagstadgade skiljeför-
farande som tillämpas vid vissa inlösentvis-
ter.  
 
 

Andra bestämmelser  

5 § 

Delgivningar med bolaget 

En stämning och annan delgivning anses ha 
kommit till bolagets kännedom då den har 
delgivits en styrelseledamot, verkställande 
direktören eller någon annan person som en-
ligt denna lag är berättigad att ensam eller 
tillsammans med någon annan företräda bo-

laget.  
Om ingen av de företrädare för bolaget som 

avses i 1 mom. är antecknad i handelsre-
gistret, kan delgivningen ske genom att hand-
lingarna överlämnas till någon av bolagets 
anställda eller, om en sådan person inte på-
träffas, till polismyndigheten på bolagets 
hemort, varvid dessutom iakttas 11 kap. 7 § 
2—4 mom. i rättegångsbalken.  
 
 

6 §  

Underrättelse om avgöranden 

Om ett avgörande gäller en omständighet 
som skall antecknas i handelsregistret, skall 
domstolen eller skiljedomstolen utan dröjs-
mål underrätta registermyndigheten om sitt 
avgörande. Domstolen skall göra registeran-
mälan också om att dess avgörande har vun-
nit laga kraft.  

 
 

25 kap.  

Straffbestämmelser 

1 § 

Aktiebolagsbrott 

Den som uppsåtligen  
1) bryter mot förbudet i 1 kap. 1 § 2 mom. 

att ta upp ett privat aktiebolags värdepapper 
till sådan offentlig handel som avses i värde-
pappersmarknadslagen,  

2) bryter mot bestämmelserna om en god-
känd revisors yttrande som avses i 2 kap. 
14 § 2 mom., 16 kap. 4 §, 17 kap. 4 § eller 
19 kap. 2 §,  

3) är mellanhand för någon annan i syfte att 
kringgå vad som i denna lag eller i bolags-
ordningen föreskrivs om begränsning av röst-
rätt, eller som  

4) kränker aktieägar- eller borgenärsskyd-
det genom att betala ut bolagets medel i strid 
med denna lag,  

skall, om gärningen inte är ringa eller om 
strängare straff för den inte föreskrivs någon 
annanstans i lag, för aktiebolagsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst ett år.  
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2 §  

Aktiebolagsförseelse 

Den som uppsåtligen  
1) underlåter att föra aktiebok eller aktie-

ägarförteckning eller att hålla den tillgänglig 
så som bestämmelserna i 3 kap. förutsätter,  

2) bryter mot vad som i 5 kap. 23 § 4 mom. 
föreskrivs om att hålla bolagsstämmans pro-
tokoll tillgängliga,  

3) bryter mot vad som i 18 kap. 2 § 1 mom. 
föreskrivs om att underrätta bolaget om inlö-
senrätt och inlösenskyldighet, eller  

4) bryter mot vad som i denna lag före-
skrivs om upprättande av bokslut eller kon-
cernbokslut eller om aktiebolags fusion, del-
ning eller likvidation eller om slutredovis-
ning,  

skall, om gärningen inte är ringa eller om 
strängare straff för den inte föreskrivs någon 

annanstans i lag, för aktiebolagsförseelse 
dömas till böter.  

För aktiebolagsförseelse skall också den 
dömas som av grov oaktsamhet förfar på ett 
sådant sätt som avses i 1 mom. 4 punkten.  
 
 

DEL VII 

Särskilda bestämmelser 

26 kap.  

Ikraftträdande 

1 § 

Ikraftträdandebestämmelse 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag. 

————— 
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2.  
 
 

Lag  

om införande av aktiebolagslagen  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Aktiebolagslagens ikraftträdande 

Aktiebolagslagen (  /  ), nedan den nya la-
gen, träder i kraft den        20  . Genom den 
nya lagen upphävs lagen av den 29 septem-
ber 1978 om aktiebolag (734/1978) jämte 
ändringar, nedan den gamla lagen, och lagen 
av samma dag angående införande av lagen 
om aktiebolag (735/1978). 

Den nya lagen tillämpas också på aktiebo-
lag som har bildats före lagens ikraftträdan-
de, om inte annat följer av denna lag. 

Om det någon annanstans i lagstiftningen 
hänvisas till en bestämmelse i den gamla la-
gen eller annars avses en bestämmelse i den 
gamla lagen, skall den bestämmelse i den nya 
lagen tillämpas som har trätt i stället för be-
stämmelsen i den gamla lagen. Den gamla 
lagen tillämpas dock när det i lagen om bo-
stadsaktiebolag (809/1991), lagen om försäk-
ringsbolag (1062/1979), lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag (354/1997), lagen om 
pensionsstiftelser (1774/1995), lagen om ut-
ländska försäkringsbolag (398/1995), lagen 
om försäkringskassor (1164/1992) och lagen 
om försäkringsföreningar (1250/1987) hänvi-
sas till den gamla lagen. 
 

2 § 

Minimiaktiekapital 

På ett bolag vars stiftelseurkund har under-
tecknats före den 1 september 1997 och vars 
aktiekapital när den nya lagen träder i kraft 
understiger 8 000 euro, skall det som i 1 kap. 
3 § 1 mom. i den nya lagen föreskrivs om 
privata aktiebolags minimikapital tillämpas 

sedan tre år förflutit från den nya lagens 
ikraftträdande. Ett sådant bolag får inte efter 
den nya lagens ikraftträdande besluta minska 
sitt aktiekapital, om detta därefter skulle un-
derstiga 8 000 euro. 

Ett bolag vars aktiekapital tre år efter den 
nya lagens ikraftträdande understiger 
8 000 euro skall försättas i likvidation eller 
avregistreras i enlighet med 20 kap. 4—6 § i 
den nya lagen. Ett sådant förordnande får 
dock inte ges i det fall att bolaget har gjort 
registeranmälan om en ökning till minst 
8 000 euro eller om en sådan ändring av före-
tagsformen som avses i den nya lagens 
19 kap. 4 § och registrering inte vägras. 
 

3 § 

Bolagsbildning 

På bolagsbildning och registrering av bola-
get tillämpas den gamla lagen, om stiftelse-
urkunden har undertecknats före den nya la-
gens ikraftträdande och om inte annat följer 
av denna lag. Det som i den nya lagens 
2 kap. 14 § föreskrivs om betydande förvärv 
som gjorts efter bolagsbildningen skall dock 
tillämpas i stället för den gamla lagens 2 kap. 
15 § omedelbart efter den nya lagens ikraft-
trädande. 
 

4 § 

Bolagsordning 

I stället för en i bolagsordningen ingående 
bestämmelse som strider mot den nya lagen 
skall den nya lagen tillämpas, om inte annat 
följer av denna lag. En ändring av en mot den 
nya lagen stridande bestämmelse i bolags-
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ordningen så att den stämmer överens med 
den nya lagen skall anmälas för registrering 
samtidigt som andra ändringar av bolagsord-
ningen anmäls för registrering, dock senast 
tre år efter lagens ikraftträdande. Register-
myndigheten kan förena bolagets förpliktelse 
med vite. 

En bolagsordning som strider mot den nya 
lagen och som anmälts för registrering efter 
den nya lagens ikraftträdande kan inte regi-
streras, om inte annat följer av denna lag. 

Bolaget kan efter det att lagen har stadfästs 
men före ikraftträdandet, med iakttagande av 
den gamla lagen besluta ändra sin bolagsord-
ning i överensstämmelse med den nya lagen. 
Beslutet kan anmälas för registrering före 
den nya lagens ikraftträdande och registreras 
så att ändringen av bolagsordningen träder i 
kraft samma dag som den nya lagen. 
 

5 § 

Tillämpning av tidigare lag på vissa be-
stämmelser i bolagsordningen 

Bolagets aktiekapital och aktiernas nomi-
nella belopp kan vara angivna i finska mark, 
om bolagets stiftelseurkund har underteck-
nats före den 1 januari 2002. På omräkning 
av aktiekapitalet och de nominella beloppen 
till euro tillämpas det som föreskrivs i 
7 mom. i övergångsbestämmelsen till lagen 
om ändring av lagen om aktiebolag 
(824/1998). 

Om bestämmelser om preferensaktier har 
fogats till bolagsordningen före den nya la-
gens ikraftträdande, skall på dessa tillämpas 
3 kap. 1 a § 2 mom. samt 1 b och 1 c § i den 
gamla lagen. 

Om en bestämmelse som begränsar avytt-
ring eller förvärv av aktier har tagits in i bo-
lagsordningen före den 1 mars 1979, skall på 
bestämmelsen tillämpas den lag om aktiebo-
lag som gällde vid den gamla lagens ikraft-
trädande, med undantag av 32 § 2 mom. 
 

6 § 

Rättigheter i anslutning till bokföringsmäs-
sigt motvärde 

Om en rättighet som en aktie medför be-

stäms på basis av det bokföringsmässiga 
motvärde som avses i 1 kap. 1 § 4 mom. i 
den gamla lagen, skall som grund för rättig-
heten efter den nya lagens ikraftträdande an-
ses det bokföringsmässiga motvärde som ak-
tien hade före den nya lagens ikraftträdande. 
Grunden för en sådan rättighet kan efter den 
nya lagens ikraftträdande ändras endast ge-
nom ändring av bolagsordningen. 
 

7 §  

Aktiebrev och andra bevis på aktierättigheter 

Aktiebrev, emissions- och utdelningsku-
ponger, interimsbevis, emissionsbevis samt 
optionsbevis som är giltiga när den nya lagen 
träder i kraft är fortfarande giltiga. På aktie-
brev som före den 1 januari 1980 har ställts 
till innehavaren skall tillämpas den lag om 
aktiebolag som gällde före nämnda datum. 

Aktiebrev skall kompletteras i överens-
stämmelse med 3 kap. 10 § 2 och 3 mom. i 
den nya lagen om de läggs fram för bolaget 
eller om bolaget lämnar ut dem efter den nya 
lagens ikraftträdande.  
 

8 § 

Värdeandelssystemet 

Om bolagsstämmans beslut om anslutning 
av aktier till värdeandelssystemet eller avfö-
rande av aktier ur värdeandelssystemet har 
fattats före den nya lagens ikraftträdande, 
skall på anslutningen eller avförandet tilläm-
pas den gamla lagens 3 a kap. med undantag 
av 4 § 2 mom. 

Bolagsstämman kan dock i enlighet med 
4 kap. 10 § 2 mom. i den nya lagen besluta 
om förverkande av aktier och på dessa base-
rade rättigheter efter det att tio år förflutit 
från anmälningsdagen och den nya lagens 
ikraftträdande.  
 

9 § 

Bolagsstämman 

Om bolagsstämman har fattat ett beslut 
före den nya lagens ikraftträdande, skall på 
beslutet och registreringarna i samband med 
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beslutet samt på förfarandet i övrigt tillämpas 
den gamla lagen, om inte annat följer av 
denna lag. 

Om bolagsstämman har fattat ett beslut ef-
ter den nya lagens ikraftträdande, skall på 
stämmokallelsen och stämmohandlingarna 
samt på anmälan till och deltagande i stäm-
man tillämpas den nya lagen redan före 
ikraftträdandet.  
 

10 § 

Styrelsens beslut med stöd av bemyndigande 

Om styrelsen med stöd av bolagsstämmans 
bemyndigande har fattat ett beslut före den 
nya lagens ikraftträdande, skall på beslutet 
och registreringarna i samband med beslutet 
samt på förfarandet i övrigt tillämpas den 
gamla lagen, om inte annat följer av denna 
lag. 

Om bolagsstämman före  den nya lagens 
ikraftträdande har beslutat om ett bemyndi-
gande som avser nyemission, emission av 
optionsrätter, teckning av konvertibelt lån, 
förvärv eller inlösen av egna aktier eller av-
yttring av egna aktier, ger detta styrelsen rätt 
att efter lagens ikraftträdande besluta om 
motsvarande åtgärder enligt den nya lagen. 

Bolagsstämman kan efter det att lagen har 
stadfästs, i enlighet med den nya lagen be-
myndiga styrelsen att efter ikraftträdandet 
besluta om aktieemission, emission av op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter, 
ökning av aktiekapitalet, vinstutdelning eller 
utdelning från fonden för fritt eget kapital el-
ler om förvärv eller inlösen av egna aktier. 
På förfarandet skall till denna del tillämpas 
den nya lagen redan före ikraftträdandet, med 
undantag för bestämmelserna om hur och när 
kallelse till stämman skall ske samt sättet för 
framläggande av handlingarna.  
 
 

11 § 

Förvaltningsrådets rätt att välja styrelsele-
damöter 

Om en i bolagsordningen ingående be-
stämmelse om förvaltningsrådet har anmälts 
för registrering före den nya lagens ikraftträ-

dande, har förvaltningsrådet i tre års tid efter 
lagens ikraftträdande rätt att välja styrelsele-
damöter, om inte annat föreskrivs i bolags-
ordningen. 
 
 

12 § 

Revision och särskild granskning 

Det som i 10 kap. 1 § 4 mom. och 4 § 
2 mom. i den gamla lagen föreskrivs om för-
ordnande av en revisor på yrkande av en ak-
tieägare skall tillämpas, om yrkandet fram-
ställs på bolagsstämman före  den nya lagens 
ikraftträdande. 

Det som i 7 kap. 7 § 3 mom. i den nya la-
gen föreskrivs om verkställbarheten av läns-
styrelsens beslut skall tillämpas, om en ansö-
kan om särskild granskning ges in till läns-
styrelsen efter den nya lagens ikraftträdande. 
 
 

13 § 

Reservfond och överkursfond 

Reservfonden och överkursfonden utgör 
sådant bundet eget kapital som avses i den 
nya lagens 8 kap. 1 §. 

Reservfonden och överkursfonden kan 
minskas med iakttagande av vad som i den 
nya lagens 13 och 14 kap. föreskrivs om 
minskning av aktiekapitalet, med undantag 
för 14 kap. 1 § 1 mom. andra meningen och 
6 §. 

Aktiekapitalet kan ökas genom överföring 
av medel från reservfonden eller överkurs-
fonden med iakttagande av vad som i den 
nya lagens 11 kap. föreskrivs om fondförhöj-
ning. En sådan ökning av aktiekapitalet beak-
tas inte vid tillämpning av den nya lagens 
14 kap. 2 §.  
 
 

14 § 

Bokslut och verksamhetsberättelse 

Den nya lagens 8 kap. 5—8 § tillämpas se-
nast med avseende på den räkenskapsperiod 
som börjar efter lagens ikraftträdande. 
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15 § 

Optionsrätter och konvertibla lån 

Även om ett beslut om emission av op-
tionsrätter eller teckning av ett konvertibelt 
lån fattas före  den nya lagens ikraftträdande 
skall vid emission av aktier med stöd av op-
tionsrätter eller konvertibla skuldebrev iakt-
tas 9 kap. 9—11 § samt 14 § 1 och 3 mom. i 
den nya lagen, om teckningstiden för aktier-
na börjar först tre år efter den nya lagens 
ikraftträdande. 
 

16 §  

Kapitallån 

Ett kapitallån som avtalats i enlighet med 
den gamla lagen före den nya lagens ikraft-
trädande betraktas som ett kapitallån också 
vid tillämpning av den nya lagen. Om inte 
något annat avtalas, tillämpas på ett sådant 
lån i stället för betalningsvillkor som är för-
enliga med 12  kap. 1 § 1 mom. i den nya la-
gen betalningsvillkor som är förenliga med 5 
kap. 1 § 1 mom. i den gamla lagen, med un-
dantag för sådana villkor som med hänvis-
ning till koncernens balansräkning begränsar 
utbetalningen av medel. På ett sådant lån till-
lämpas dock förbudet att ställa säkerhet en-
ligt 12 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i den nya 
lagen.  
 
 

17 § 

Utbetalning av medel 

På skyldigheten att återbetala från bolaget 
olagligt utbetalda medel skall den gamla la-
gen tillämpas, om utbetalningen görs före 
den nya lagens ikraftträdande. Den gamla la-
gens 12 kap. 8 § skall dock inte längre till-
lämpas efter den nya lagens ikraftträdande. 

En i 12 kap. 1 § 2 mom. i den gamla lagen 
avsedd, i bolagsordningen ingående bestäm-
melse om något annat ändamål än att bereda 
aktieägarna vinst behöver inte ändras i över-
ensstämmelse med den nya lagen, om be-
stämmelsen har anmälts för registrering före  
den nya lagens ikraftträdande. 

Om bolagets balansräkning innehåller akti-
verade grundläggnings- och forskningsutgif-
ter som under sin verkningstid avskrivs enligt 
de bestämmelser i bokföringslagen 
(1336/1997) som gällde före den 31 decem-
ber 2004, skall motsvarande belopp vid till-
lämpningen av den nya lagens 13 kap. 5 § 
beaktas som en icke utdelningsbar post.  
 
 

18 § 

Inlösenvillkor 

Ett sådant inlösenvillkor som avses i den 
gamla lagens 6 kap. 9 § behöver inte ändras i 
överensstämmelse med den nya lagen. Efter 
den nya lagens ikraftträdande sker inlösen i 
enlighet med den nya lagen samt så att aktie-
kapitalet minskas endast i den mån det an-
vänds för inlösen.  
 
 

19 § 

Fusion och delning 

På fusion och delning tillämpas den gamla 
lagen, om fusions- eller delningsplanen an-
mäls för registrering före  den nya lagens 
ikraftträdande. I annat fall tillämpas den nya 
lagen på fusion och delning. 
 
 
 

20 § 

Inlösen av minoritetsaktier 

På en aktieägares rätt och skyldighet att 
lösa in andra aktieägares aktier på den grun-
den att aktieägaren har över nio tiondelar av 
bolagets aktier och röster skall den gamla la-
gen tillämpas, om inlösenkravet grundar sig 
på omständigheter som rådde före den nya 
lagens ikraftträdande.  

På inlösenförfarandet tillämpas den gamla 
lagen, om inlösaren har underrättat bolaget 
om sitt inlösenkrav eller om en minoritetsak-
tieägare har krävt inlösen av sina aktier vid 
skiljeförfarande före  den nya lagens ikraft-
trädande. 
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21 § 

Upplösning av bolag 

En likvidation eller avregistrering som ba-
serar sig på ett beslut som fattats före den 
nya lagens ikraftträdande kvarstår utan hin-
der av den nya lagen, och på den tillämpas 
den gamla lagen. Efter den nya lagens ikraft-
trädande kan det dock beslutas att en likvida-
tion som grundar sig på bolagsstämmans be-
slut eller på ett domstolsbeslut med stöd av 
den gamla lagens 13 kap. 2 § skall avslutas i 
enlighet med den nya lagens 20 kap. 19 §.  
 

22 § 

Ogiltighet av beslut 

Den gamla lagen skall tillämpas på behand-
lingen och avgörandet av en klandertalan el-
ler något annat krav som gäller ogiltighet av 
beslut som har fattats före den nya lagens 
ikraftträdande, om inte annat följer av denna 
lag. 
 

23 § 

Skadestånd 

Den gamla lagen skall tillämpas på ska-
destånd som grundar sig på en handling eller 
underlåtenhet som skett före den nya lagens 
ikraftträdande. 
 

24 § 

Missbruk av inflytande 

Om en aktieägare före den nya lagens 
ikraftträdande uppsåtligen har missbrukat sitt 
inflytande i bolaget, skall i stället för den nya 
lagens 23 kap. tillämpas den gamla lagens 
13 kap. 3 §. När ärendet behandlas i domstol 
skall då den gamla lagens 13 kap. tillämpas. 
Om talan baseras på den gamla lagens 
13 kap. 3 §, skall den dock väckas inom ett år 
från den nya lagens ikraftträdande. 
 

25 § 

Avgörande av tvister 

Bestämmelserna om behörig domstol i 
24 kap. 1 § i den nya lagen skall tillämpas på 
behandlingen av tvistemål som gäller den 
nya lagen eller tidigare lagar om aktiebolag 
och som väcks efter den nya lagens ikraftträ-
dande.  

Den gamla lagen skall tillämpas på en så-
dan bestämmelse om skiljeförfarande som 
har tagits in i bolagsordningen före den nya 
lagens ikraftträdande. 
 

26 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den          20  .  

————— 
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3.  
 
 

Lag 

om ändring av 8 kap. 3 och 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 april 1988 om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 8 kap. 

3 § 2—4 mom. samt 4 § 1 och 2 mom., av dem 8 kap. 3 § 3 och 4 mom. samt 4 § 2 mom. så-
dana de lyder i lag 151/1997, som följer: 
 

8 kap. 

Ändring av bolagsform och fusion av bolag 

3 § 

Ombildande till aktiebolag 

— — — — — — — — — — — — — —  
I samband med beslutet om ändring av bo-

lagsformen skall det godkännas en bolags-
ordning som upprättats i enlighet med aktie-
bolagslagen (  /  ). 

Över beslutet om ändring av bolagsformen 
skall upprättas en handling i vilken skall tas 
in eller till vilken skall fogas bolagsordning-
en och i vilken alla aktieägare samt de aktier 
som tillkommer var och en av dem skall 
nämnas. Bolagets räkenskapsperiod skall 
nämnas i handlingen eller bestämmelser om 
räkenskapsperioden tas in i bolagsordningen. 
Handlingen skall dateras samt i ett öppet bo-
lag undertecknas av bolagsmännen och i ett 
kommanditbolag av de ansvariga bolags-
männen. 

På aktiebolagets aktiekapital samt på den 
redogörelse som skall ges om aktiekapitalet i 
handlingen tillämpas 2 kap. 6 § i aktiebolags-
lagen. Om ett öppet bolag eller ett komman-
ditbolag ombildas till ett publikt aktiebolag 

tillämpas dessutom 19 kap. 1 § 2 mom. i ak-
tiebolagslagen. 
 

4 § 

Verkställande av beslut om ombildande till 
aktiebolag 

När den i 3 § nämnda handlingen har un-
dertecknats, skall bolagsmännen verkställa 
de val som ankommer på bolagsstämman. 

I ett öppet bolag skall bolagsmännen och i 
ett kommanditbolag de ansvariga bolags-
männen tillsammans med den för aktiebola-
get valda styrelsen göra anmälan till handels-
registret om ändringen av bolagsformen, var-
vid det i tillämpliga delar skall iakttas vad 
som föreskrivs om anmälan av aktiebolag till 
handelsregistret. Anmälan skall göras inom 
tre månader från undertecknandet av den 
handling som nämns i 3 §. I annat fall förfal-
ler ändringen av bolagsformen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Om en handling som avser ändring av bo-

lagsformen har undertecknats före denna lags 
ikraftträdande, skall på ändringen tillämpas 
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. 

————— 
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4. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om europabolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 13 augusti 2004 om europabolag (742/2004) 1 § 2 mom., 4 § 1 och 

2 mom., 5 §, 8 § 1 mom., 9 § 2—4 och 6 mom., 10 och 11 §, 14 § 2 mom., 15 § 1 mom. samt 
16 § som följer: 
 

1 § 

Tillämpliga bestämmelser och tillämpnings-
område 

— — — — — — — — — — — — — —  
På ett europabolag tillämpas bestämmel-

serna om publika aktiebolag i aktiebolagsla-
gen (  /  ) och i andra lagar, enligt vad som 
bestäms i europabolagsförordningen och i 
denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

4 § 

Bildande av europabolag genom fusion 

Om ett finskt aktiebolag deltar i bildandet 
av ett europabolag på det sätt som avses i ar-
tikel 2.1 i europabolagsförordningen och det 
övertagande bolaget registreras i Finland, 
skall de finska aktiebolag som deltar i fusio-
nen anmäla fusionsplanen för registrering på 
det sätt som i 16 kap. 5 § i aktiebolagslagen 
föreskrivs om registrering av planen. På bor-
genärsskyddet och registreringen av fusionen 
när det gäller ett finskt aktiebolag skall till-
lämpas 16 kap. 6—8 § och 15 § i aktiebo-
lagslagen, dock så att bolagets samtliga bor-
genärer har rätt att motsätta sig fusionen. En 
förutsättning för registrering av fusionen är 
dessutom att de i fusionen deltagande bolag 
som har sin hemort i någon annan medlems-
stat godkänner den rätt till inlösen om vilken 
bestäms i 5 § i denna lag. De bolag som del-
tar i fusionen skall så som föreskrivs i 
16 kap. 14 § i aktiebolagslagen anmäla fu-

sionen för registrering inom sex månader 
från det att fusionsbeslutet fattades i Finland 
och de övriga bolag som deltar i fusionen 
fick det intyg som avses i artikel 25.2 i euro-
pabolagsförordningen. 

Om det övertagande bolaget registreras 
som europabolag i någon annan stat än Fin-
land, skall i fråga om registreringen av pla-
nen tillämpas 1 mom. Samtliga borgenärer i 
ett i fusionen deltagande finskt överlåtande 
och övertagande bolag har rätt att motsätta 
sig fusionen. På borgenärsskyddet tillämpas 
vad som i 16 kap. 6—8 § i aktiebolagslagen 
föreskrivs om borgenärsskyddet i det över-
låtande bolaget. De i fusionen deltagande 
finska bolagen skall inom fyra månader från 
fusionsbeslutet hos registermyndigheten an-
söka om tillstånd att verkställa fusionen. I 
annat fall förfaller fusionen. På förutsättning-
arna för tillståndet tillämpas vad som i 16 
kap. 15 § i aktiebolagslagen föreskrivs om 
förutsättningarna för registrering av en fusion 
och i artikel 25.2 i europabolagsförordningen 
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 före-
tagsinteckningslagen (634/1984), får tillstånd 
beviljas under förutsättning att en registre-
ringsduglig 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 över-
tagande bolag i en fusion som avses i detta 
moment tillämpas på bolaget vad som i 
16 kap. 17 § i aktiebolagslagen föreskrivs om 
slutredovisning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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5 § 

Inlösen av aktier med anledning av fusion 

Om ett europabolag bildas i enlighet med 
artikel 2.1 i europabolagsförordningen, har 
en aktieägare i ett överlåtande finskt aktiebo-
lag som fusioneras med ett europabolag som 
registreras i Finland eller i någon annan stat 
rätt att kräva att få sina aktier inlösta enligt 
16 kap. 13 § i aktiebolagslagen. Samma rätt 
har aktieägarna i ett övertagande finskt aktie-
bolag, om bolaget registreras som europabo-
lag i någon annan stat. 
 

8 § 

Bolagsstämma 

En aktieägare i ett europabolag har rätt att 
få ett ärende upptaget till behandling vid bo-
lagsstämman så som föreskrivs i 5 kap. i ak-
tiebolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Flyttning av ett europabolags hemort från 
Finland 

— — — — — — — — — — — — — —  
En sådan flyttning av hemort som avses i 

artikel 8 i europabolagsförordningen får 
verkställas endast med registermyndighetens 
tillstånd. Bolagets samtliga borgenärer har 
rätt att motsätta sig flyttningen av hemorten. 
Bolaget skall hos registermyndigheten ansö-
ka om kallelse på alla kända borgenärer inom 
fyra månader från registreringen av flytt-
ningsplanen, vid äventyr att flyttningen för-
faller. Till ansökan skall fogas en sådan re-
dogörelse som avses i artikel 8.3 i europabo-
lagsförordningen. På skyddet av borgenärer-
na tillämpas i övrigt vad som i 16 kap. 6 och 
7 § i aktiebolagslagen föreskrivs om borge-
närsskyddet i överlåtande bolag. 

Bolaget skall hos registermyndigheten an-
söka om tillstånd att verkställa flyttningen av 
hemorten inom en månad efter flyttningsbe-
slutet. Om ansökan inte görs inom utsatt tid 
eller om tillstånd inte beviljas, förfaller be-
slutet om flyttning av hemorten. Om försla-

get om flyttning har ändrats genom bolags-
stämmans beslut, skall det ändrade förslaget 
anmälas för registrering senast i samband 
med ansökan.  

På förutsättningarna för registermyndighe-
tens tillstånd tillämpas det som i artikel 8.8 i 
europabolagsförordningen samt i 16 kap. 
15 § 1 och 2 mom. i aktiebolagslagen före-
skrivs om förutsättningarna för registrering 
av fusionen. Om bolagets egendom omfattas 
av företagsinteckning enligt företagsinteck-
ningslagen, får tillstånd beviljas under förut-
sättning att en registreringsduglig ansökan 
samtidigt är anhängig om överföring av in-
teckningarna på en filial som inrättas i Fin-
land eller att inteckningarna har dödats. 
— — — — — — — — — — — — — —  

På en klandertalan som gäller ett flytt-
ningsbeslut skall tillämpas vad som i 21 kap. 
i aktiebolagslagen föreskrivs om klandertalan 
som gäller fusionsbeslut. Domstolen skall 
utan dröjsmål underrätta registermyndigheten 
om att talan har väckts samt om en lagakraft-
vunnen dom i målet. 
 

10 § 

Inlösen av aktier, optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till akti-

er med anledning av flyttning av hemort 

Om ett europabolags hemort flyttas från 
Finland till någon annan medlemsstat, har en 
aktieägare som har röstat mot flyttningsbe-
slutet och en innehavare av en rättighet som 
avses i 10 kap. i aktiebolagslagen rätt att krä-
va inlösen så som i 16 kap. 13 § i aktiebo-
lagslagen föreskrivs om rätt för en aktieägare 
som motsätter sig en fusion och för en rätts-
innehavare att kräva inlösen.  
 

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 så snart som möjligt efter flyttningen av 
hemorten upprätta en slutredovisning. Slut-
redovisningen skall innehålla ett bokslut och 
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en verksamhetsberättelse över den tid för vil-
ken något bokslut inte ännu har lagts fram på 
bolagsstämman samt en utredning om för-
delningen av eventuellt vederlag. Slutredo-
visningen skall överlämnas till revisorerna, 
som inom en månad skall ge en revisionsbe-
rättelse över slutredovisningen. Efter att ha 
fått revisionsberättelsen skall förvaltningsor-
ganet eller ledningsorganet utan dröjsmål 
sammankalla aktieägarna till en aktieägar-
stämma för att fastställa slutredovisningen. 
På stämman tillämpas vad som föreskrivs om 
bolagsstämma. Slutredovisningen skall an-
mälas för registrering enligt vad som före-
skrivs i 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen. 

På klander av slutredovisningen skall 
20 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagslagen till-
lämpas. På bolagets rätt till skadestånd enligt 
22 kap. i aktiebolagslagen skall 20 kap. 18 § 
i aktiebolagslagen tillämpas. 
 

14 § 

Likvidation och upplösning 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om inledandet av ett ärende som 

gäller likvidation eller avregistrering av ett 
aktiebolag, en uppmaning till bolaget, be-
handlingen av ärendet, beslut och registrering 
av beslut samt likvidationsförfarande och av-
registrering tillämpas artikel 64 i europabo-
lagsförordningen och 20 kap. i aktiebolagsla-
gen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Skadeståndsskyldighet 

Ledamöterna av ett europabolags förvalt-
ningsorgan, ledningsorgan eller tillsynsor-

gan, likvidatorerna, bolagsstämmans ordfö-
rande samt aktieägarna är skadeståndsskyldi-
ga enligt vad som i aktiebolagslagen och 
andra lagar föreskrivs om skadeståndsansvar 
för ett aktiebolags styrelseledamot, förvalt-
ningsrådsledamot, verkställande direktör, lik-
vidator, stämmoordförande eller aktieägare. 
Bestämmelser om en revisors skadestånds-
skyldighet finns i revisionslagen (936/1994) 
och i aktiebolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Straffbestämmelser 

Bestämmelserna om aktiebolagsbrott och 
aktiebolagsförseelse i 25 kap. i aktiebolags-
lagen tillämpas på en ledamot av förvalt-
ningsorganet, ledningsorganet eller tillsyns-
organet samt på en verkställande direktör, 
likvidator och aktieägare i samt revisor för 
ett europabolag. 

I fråga om ett yttrande som ges enligt arti-
kel 32.4 i europabolagsförordningen eller ett 
intyg som utfärdas enligt artiklarna 37.6 och 
66.5 i nämnda förordning tillämpas vad som i 
25 kap. 1 § 2 punkten i aktiebolagslagen fö-
reskrivs om brott mot bestämmelserna om en 
godkänd revisors yttrande. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
På bildande av ett europabolag genom fu-

sion och på flyttning av hemorten tillämpas 
de bestämmelser som gällde vid denna lags 
ikraftträdande, om fusions- eller flyttnings-
planen anmäls för registrering före ikraftträ-
dandet. 

På skadestånd som grundar sig på en hand-
ling eller underlåtelse som skett före denna 
lags ikraftträdande skall tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
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5. 
 
 

Lag 

om ändring av 16 kap. 2 § och 18 kap. 2 § i lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 16 kap. 2 § och 18 kap. 

2 § som följer: 
 

16 kap. 

Fusion 

2 § 

Dottersammanslutningsfusion 

Om ett andelslag i ett aktiebolag äger alla 
sådana aktier, optionsrätter och andra sär-
skilda till aktier berättigande rättigheter som 
ett i fusionen deltagande aktiebolag inte äger, 
kan styrelserna avtala om att aktiebolaget fu-
sioneras med andelslaget. Detsamma gäller 
ett dotterandelslags fusion med moderandels-
laget, om det inte finns andra medlemmar i 
dotterandelslaget. 

I fråga om ett dotteraktiebolags fusion gäll-
er i tillämpliga delar det som i 16 kap. i ak-
tiebolagslagen (  /  ) föreskrivs om dotterbo-
lagsfusion. På fusionen tillämpas dock inte 
6 § 3 mom., 9—11 eller 13 § i nämnda kapi-
tel. Styrelsernas fusionsbeslut skall fattas 
inom fyra månader från registreringen av fu-
sionsplanen. 
 

18 kap. 

Ombildning av ett andelslag till aktiebolag 

2 § 

Plan för ändring av sammanslutningsform 

Andelslagets styrelse skall göra upp en 

plan för ändring av sammanslutningsform, 
beträffande vilken i tillämpliga delar gäller 
det som i 16 kap. 4—6 § bestäms om kombi-
nationsfusion. Vad som i de nämnda be-
stämmelserna föreskrivs om andelslagets 
stadgar och andelar skall tillämpas på aktie-
bolagets bolagsordning och aktier. I planen 
skall dessutom ingå ett förslag beträffande 
aktiebolagets aktiekapital och eget kapital av 
annat slag. På aktiebolagets aktiekapital och 
på den redogörelse som skall ges om aktie-
kapitalet i planen tillämpas 2 kap. 6 § i aktie-
bolagslagen. 

Om andelslaget ombildas till ett publikt ak-
tiebolag tillämpas dessutom bestämmelserna 
i 19 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. 
På fusion eller ombildning av ett andelslag 

till ett aktiebolag tillämpas de bestämmelser 
som gällde vid denna lags ikraftträdande, om 
fusionsplanen eller planen för ändring av 
sammanslutningsformen undertecknas före 
ikraftträdandet. 

————— 
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6. 
 
 

Lag 

om ändring av 81 § i lagen om bostadsrättsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 november 1994 om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 81 § 

2 mom., sådant det lyder i lag 128/2003, som följer: 
 

81 § 

Dottersammanslutningsfusion 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om fusion gäller i tillämpliga delar 

vad som i 16 kap. i aktiebolagslagen (  /  ) fö-
reskrivs om dotterbolagsfusion. I den överta-
gande bostadsrättsföreningen fattas dock fu-
sionsbeslutet av föreningens möte. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 

————— 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 

Lag 

om ändring av 3 § i prokuralagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i prokuralagen av den 2 februari 1979 (130/1979) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 

391/1988, som följer: 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I ett aktiebolag eller ett andelslag kan be-
stämmas att prokuristen får företräda bolaget 
eller andelslaget endast tillsammans med en 
sådan därtill berättigad person som avses i 
6 kap. 26 § i aktiebolagslagen (  /  ) eller i 
5 kap. 15 § i lagen om andelslag 
(1488/2001). I ett öppet bolag och ett kom-

manditbolag kan det föreskrivas att prokuris-
ten får företräda bolaget endast tillsammans 
med en eller flera av bolagsmännen i det 
öppna bolaget respektive en eller flera av de 
ansvariga bolagsmännen i kommanditbola-
get. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
————— 
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8. 
 
 

Lag 

om ändring av företagsinteckningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 11 § 1 mom., 21 a § 

1 mom. och 27 § 2 mom., sådana de lyder, 11 § 1 mom. i lag 246/2001 samt 21 a § 1 mom. 
och 27 § 2 mom. i lag 1493/2001, som följer: 
 

11 §  

Förändringar som gäller näringsidkare 

En ändring av en näringsidkares sam-
manslutningsform eller fortsättande av verk-
samheten som enskild näringsidkare i enlig-
het med 19 kap. 4 § 3 mom. i aktiebolagsla-
gen (  /  ) inverkar inte på företagsinteck-
ningens giltighet eller på den förmånsrätt in-
teckningen medför, om ändringen antecknas i 
handelsregistret på grundval av en ändrings-
anmälan enligt 11 § i företags- och organisa-
tionsdatalagen (244/2001) och om ingen fö-
retagsinteckning har fastställts i den närings-
idkares egendom som fortsätter aktiebolagets 
verksamhet. Detsamma gäller överlåtelse av 
en enskild näringsidkares näringsverksamhet 
och all egendom som ingår i den till en annan 
näringsidkare, ett öppet bolag eller komman-
ditbolag, om ingen företagsinteckning har 
fastställts i förvärvarens egendom och för-
värvaren meddelar registermyndigheten att 
han eller hon kommer att fortsätta överlåta-
rens näringsverksamhet. Anmälan om detta 
skall göras inom tre månader från överlåtel-
sen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 a § 

Delning av inteckning 

Företagsinteckningar, som omfattar ett i 
aktiebolagslagen avsett ursprungligt aktiebo-
lags hela lösa egendom som hör till närings-
verksamhet eller som fastställts i en bestämd 

del av bolaget eller i lös egendom som hör 
till näringsverksamhet som bedrivs inom ett 
bestämt område, kan på ansökan av det ur-
sprungliga bolaget helt eller delvis delas mel-
lan de övertagande bolagen enligt avtal mel-
lan bolaget och inteckningshavarna. Det-
samma gäller delning av företagsinteckning 
som fastställts i ett i lagen om andelslag 
(1488/2001) avsett ursprungligt andelslags 
egendom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

27 § 

Avförande av företagsinteckning ur registret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten kan avföra en före-

tagsinteckning ur registret, såvida anteck-
ningarna om den näringsidkare i vars egen-
dom företagsinteckningen har fastställts av-
förs ur handelsregistret på det sätt som avses 
i 24 § i handelsregisterlagen (129/1979). En 
företagsinteckning som har fastställts i ett ak-
tiebolags eller andelslags egendom kan avfö-
ras sedan tio år förflutit från det bolaget eller 
andelslaget har avregistrerats enligt 20 kap. 
2 § i aktiebolagslagen eller 19 kap. 5 § i la-
gen om andelslag. Innan inteckningen av den 
orsak som avses i detta moment avförs ur re-
gistret skall registermyndigheten bereda kän-
da inteckningshavare tillfälle att bli hörda. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den           20  . 

————— 
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9. 
 
 

Lag 

om ändring av 2 kap. 4 § i jordabalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jordabalken av den 12 april 1995 (540/1995) 2 kap. 4 § 2 mom. som följer: 

 
2 kap. 

Fastighetsköp 

4 § 

Köp som slutits för bolag under bildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Säljaren förlorar sin rätt att enligt 2 kap. 

11 § i aktiebolagslagen (  /  ) frånträda köpet, 
om inte talan har väckts inom två år från 
köpslutet. 

 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

————— 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 

Lag 

om ändring av 29 § i lagen om värdeandelskonton 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) 29 § 1 mom., sådant 

det lyder i lag 925/2002, som följer: 
 

29 § 
Har emittenten erlagt en betalning som 

grundar sig på en värdeandel till den som en-
ligt uppgifterna på värdeandelskontot eller i 
den förteckning som nämns i 4 § 1 mom. la-
gen om värdeandelssystemet på förfalloda-
gen eller på en avstämningsdag som bestäms 
i 4 kap. 2 § 3 mom. i aktiebolagslagen (  /  ) 
eller i ett andelslags  eller en placeringsfonds 

stadgar hade rätt att ta emot betalningen, men 
framgår det sedan att emittenten inte hade 
rätt att göra det, är betalningen dock giltig, 
utom då emittenten visste eller borde ha vetat 
att betalningen sker till fel person. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

————— 
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11. 
 
 

Lag 

om ändring av 58 § i lagen om företagssanering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) 58 § 2 mom. som föl-

jer: 
 

58 § 

Förbud mot utdelning av medel  

— — — — — — — — — — — — — —  
I 64 § 2 mom. föreskrivs om den inverkan 

på skuldregleringar som en utdelning av till-
gångar i strid med ett förbud har. På den 

återbetalnings- och ersättningsskyldighet 
som gäller tillgångar vilka har delats ut till 
aktieägare i ett aktiebolag i strid med ett för-
bud tillämpas 13 kap. 4 § och 22 kap. i aktie-
bolagslagen (  /  ).  

 
——— 

Denna lag träder i kraft den             20  . 
————— 
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12. 
 
 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om återvinning till konkursbo 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 april 1991 om återvinning till konkursbo (758/1991) 2 § 2 mom. 

som följer: 
 

2 § 

Fristdag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Blir ett dödsbo, som har överlåtits till för-

valtning av boutredningsman, försatt i kon-
kurs på en ansökan som gjorts inom tre må-
nader från det boutredningsmannen förord-
nades, förstås med fristdag likväl den dag då 

ansökan gjordes om förordnande av boutred-
ningsman.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 
Om ett aktiebolag har försatts i likvidation 

före denna lags ikraftträdande, skall de be-
stämmelser tillämpas som gällde vid ikraft-
trädandet. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
 
 

Lag 

om ändring av handelsregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 9 § 1 mom. 2, 6 och 

13 punkten samt 4 mom., 18 a § 1 mom. samt 25 §, 
sådana de lyder, 9 § 1 mom. 2 och 13 punkten i lag 147/1997, 6 punkten i lag 827/1998 och 

4 mom. samt 18 a § 1 mom. i lag 744/2004 och 25 § i lag 245/2001, samt 
fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1616/1992 och 1122/1993 samt 

i nämnda lagar 147/1997, 827/1998 och 744/2004, i stället för den 7 punkt som upphävts ge-
nom nämnda lag 147/1997 en ny 7 punkt, som följer: 
 

9 § 
I ett aktiebolags eller europabolags grund-

anmälan skall nämnas  

— — — — — — — — — — — — — —  
2) datum för avtalet om bolagsbildning, 

— — — — — — — — — — — — — —  
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6) aktiekapitalet,  
7) antal aktier och eventuella i bolagsord-

ningen intagna bestämmelser om aktiernas 
nominella belopp samt anslutning till värde-
andelssystemet, 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) bolagsordningens bestämmelse om fö-
reträdande av bolaget samt, om någon givits 
rätt att företräda bolaget ensam eller tillsam-
mans med någon annan, dennes personupp-
gifter, samt  
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten om da-
tum för avtalet om bolagsbildning tillämpas 
också i fråga om dagen för undertecknandet 
av ett sådant förslag om bildande av ett euro-
pabolag eller flyttning av bolagets hemort 
som avses i rådets förordning (EG) 
nr 2157/2001 om stadga för europabolag, 
nedan europabolagsförordningen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 a § 
Registermyndigheten behandlar ärenden 

som gäller överföring av ett aktiebolags eller 
europabolags aktier till värdeandelssystemet, 
nedsättning av aktiekapitalet, fusion av ak-
tiebolag, delning av ett aktiebolag eller euro-
pabolag, ändring av företagsformen och ett 
aktiebolags eller europabolags likvidation på 
det sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen 
(  /  ). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

25 § 
När en anteckning förs in eller stryks i 

handelsregistret skall registermyndigheten 
samtidigt på ett allmänt tillgängligt sätt kun-
göra detta antingen i sin helhet eller som ut-
drag ur eller hänvisningar till en handling 
som har fogats till akten i ärendet eller förts 
in i registret, så som närmare föreskrivs ge-
nom förordning av statsrådet. 

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

————— 
 
 
 
 
 
 
 

14. 
 
 

Lag  

om ändring av 15 § i företags- och organisationsdatalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 15 § som föl-

jer: 
 

15 § 

Uppgifter som skall anges i brev och blanket-
ter samt på webbsidor 

En sådan registreringsskyldig som har regi-
strerats i företags- och organisationsdatasy-
stemet och som också har registrerats i han-

delsregistret, registret över mervärdesskatt-
skyldiga, förskottsuppbördsregistret eller ar-
betsgivarregistret skall i sina brev och blan-
ketter ange sitt företags- och organisations-
nummer. I ett konkursbos brev och blanketter 
skall också anges konkursgäldenärens före-
tags- och organisationsnummer. Skyldighe-
ten att ange företags- och organisationsnum-
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mer gäller inte brev och blanketter som hän-
för sig till en fysisk persons privathushåll. 

I ett aktiebolags brev och blanketter skall 
utöver företags- och organisationsnummer 
anges bolagets registrerade firma, hemort och 
adress samt eventuell likvidation. Aktiebola-
get skall dessutom ange sitt företags- och or-
ganisationsnummer på sina eventuella webb-
sidor. 

I en utländsk näringsidkares filials brev och 
blanketter skall utöver företags- och organi-
sationsnummer anges näringsidkarens firma, 
juridiska form, hemort, det register där när-
ingsidkaren är införd i sitt hemland, register-
numret i detta register samt eventuell likvida-
tion. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 
 
 

Lag 

om ändring av handelskammarlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelskammarlagen av den 1 november 2002 (878/2002) 2 § 2 mom. 2 punkten 

samt 5 och 6 § som följer: 
 

2 § 

Handelskamrarnas och Centralhandelskam-
marens offentliga uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Centralhandelskammaren har till uppgift att 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) välja skiljemännen och ansöka om för-

ordnande av en god man för skiljeförfarande 
i de inlösensituationer om vilka föreskrivs 
särskilt i aktiebolagslagen (  /  ), samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Inlösningsnämnd 

Centralhandelskammarens delegation till-
sätter för tre år i sänder en inlösningsnämnd 
som har till uppgift att välja skiljemän och 

ansöka om förordnande av en god man enligt 
vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. 2 punkten. 

Inlösningsnämnden har en ordförande, en 
vice ordförande samt minst fem men högst 
sju andra medlemmar, som skall åtnjuta all-
mänt förtroende och ha kännedom om när-
ingslivet. Ordföranden, vice ordföranden 
samt två av de övriga medlemmarna skall ha 
avlagt juris kandidatexamen, och två av dem 
skall ha behörighet för domartjänst. 

Inlösningsnämnden är beslutför när utom 
ordföranden eller vice ordföranden minst tre 
andra medlemmar är närvarande. Om både 
ordföranden och vice ordföranden är förhind-
rade eller jäviga, är inlösningsnämnden be-
slutför när närvarande är minst fyra andra 
medlemmar, som bland sig utser en medlem 
med juris kandidatexamen till ordförande. 
Beslut vid inlösningsnämndens sammanträ-
den fattas med enkel majoritet. Faller röster-
na lika, avgör ordförandens röst. 
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6 § 

Inlösningsnämndens förfarande samt kostna-
derna 

På medlemmarna och de anställda i den in-
lösningsnämnd som avses i 5 § tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar 
då de sköter uppgifter i anslutning till val av 
skiljemän. På behandlingen av ärenden i 
nämnden tillämpas förvaltningslagen 
(434/2003), lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999) och språkla-

gen (423/2003). 
Centralhandelskammaren svarar för inlös-

ningsnämndens kostnader och fastställer 
grunderna för arvodena till nämndens ordfö-
rande och övriga medlemmar. Centralhan-
delskammaren har rätt att hos sökanden ta ut 
en avgift för kostnaderna för valet av skilje-
män och för ansökan om förordnande av en 
god man. 

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

————— 
 
 
 
 
 

16. 
 
 

Lag 

om ändring av 27 § i revisionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i revisionslagen av den 28 oktober 1994 (936/1994) 27 § 3 mom. som följer: 

 
27 § 

Länsstyrelsens skyldighet att förordna revi-
sor  

— — — — — — — — — — — — — —  
Innan ett förordnande enligt denna paragraf 

ges skall sammanslutningens eller stiftelsens 
styrelse, motsvarande organ eller bolags-
männen höras. Förordnandet kan verkställas 

innan det har vunnit laga kraft. Förordnandet 
gäller tills en revisor i föreskriven ordning 
har valts för sammanslutningen eller stiftel-
sen i stället för den revisor som länsstyrelsen 
förordnat.  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
Denna lag skall tillämpas när en anmälan 

om förordnande av en revisor görs till läns-
styrelsen efter lagens ikraftträdande. 

————— 
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17. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om pantlåneinrättningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 30 § 

2 mom., sådant det lyder i lag 769/1997, och 
ändras i 7 § det inledande stycket, 13 a § 3 mom., 30 § 3 mom., 30 a § 2 mom. samt 30 b §, 
av dem 13 a § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 769/1997, 30 § 3 mom. sådant det lyder 

i lag 598/2003 samt 30 a § 2 mom. och 30 b § sådana de lyder i lag 757/2004, som följer: 
 

7 § 
I en pantlåneinrättnings bolagsordning 

skall utöver vad som föreskrivs i aktiebolags-
lagen (  /  ) föreskrivas: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen meddelar pantlånein-
rättningen ett förordnande som avses i 7 kap. 
7 § i aktiebolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen beviljar pantlåneinrätt-
ningar sådana tillstånd som avses i 6 kap. 
10 § 2 mom. och 19 § 1 mom. i aktiebolags-
lagen. 
 

30 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att pantlåneinrätt-

ningen inte har iakttagit bestämmelserna om 
flyttning av hemort eller bestämmelserna om 
avslutande av verksamheten i Finland. Till-
stånd får beviljas innan en månad har förflu-
tit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finans-
inspektionen har meddelat att den inte mot-
sätter sig en flyttning av hemorten. 
 

30 b § 
Om en pantlåneinrättning deltar i en fusion 

som avses i artikel 2.1 i europabolagsförord-
ningen, får registermyndigheten inte för den-
na fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. 
i lagen om europabolag, om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 
2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat 
registermyndigheten att pantlåneinrättningen 
inte har iakttagit bestämmelserna om fusion 
eller om avslutande av verksamheten i Fin-
land. Tillstånd får beviljas innan en månad 
har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 
6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
————— 
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18. 

Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 98 § 1 mom. 4 punk-

ten, sådan den lyder i lag 69/2003, 
ändras 21 § 5 mom., 24 a § 2 mom. 29 a § 3 mom., 30 § 1—3 och 5 mom., 41 § 1 mom., 

44 §, 81 § 2 mom., 94 § 7 mom., 97 b § samt 100 b §, 
av dem 21 § 5 mom. och 81 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1340/1997, 24 a § 2 mom., 30 § 

5 mom., 44 §, 97 b § och 100 b § sådana de lyder i lag 1500/2001, 29 a § 3 mom. sådant det 
lyder i lag 748/2004, 30 § 1—3 mom. sådana de lyder i lag 1305/2004, 41 § 1 mom. sådant 
det lyder i lag 108/1999, 94 § 7 mom. sådant det lyder i lag 75/2003 samt 98 § 1 mom. 
5 punkten sådan den lyder i nämnda lag 69/2003, som följer: 
 

21 § 

Förhållandet mellan ett kvalificerat innehav 
och kapitalbasen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av de investeringsbelopp 

som avses i 1—3 mom. anses kreditinstitu-
tets och dess konsolideringsgrupps innehav 
omfatta också aktier och andelar ägda av så-
dana finansiella institut och tjänsteföretag 
som står utanför kreditinstitutets konsolide-
ringsgrupp och som enligt bokföringslagen är 
kreditinstitutets intresseföretag, i samma för-
hållande som kreditinstitutet äger aktier eller 
andelar i dessa finansiella institut eller tjäns-
teföretag.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 a § 

Finansiering av förvärv och emottagande 
som pant av egna aktier, andelar, kapitallån 

och debenturer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett kreditinstitut och ett till dess konsolide-

ringsgrupp hörande finansiellt institut får, om 
inte något annat följer av 3 mom., utan hin-
der av 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagsla-
gen (  /  ), 8 kap. 7 § 1 mom. i lagen om an-
delslag (1488/2001) samt 34 § 3 mom. i la-
gen om skuldebrev (622/1947) bevilja lån för 
förvärv av egna och sitt moderföretags aktier 
och andelar samt ta emot sådana som pant, 

om de är sådana börs- eller marknadsvärde-
papper som avses i 1 kap. 3 § i värdepap-
persmarknadslagen (495/1989) och om bevil-
jandet av lånet eller emottagandet av panten 
ingår i kreditinstitutets eller i ett till dess 
konsolideringsgrupp hörande finansiellt insti-
tuts normala affärsverksamhet samt om lånet 
har beviljats eller panten har tagits emot på 
de sedvanliga villkor som kreditinstitutet el-
ler det finansiella institutet iakttar i sin verk-
samhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 a § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att kreditinstitutet 
inte har iakttagit bestämmelserna om flytt-
ning av hemort eller bestämmelserna om 
fortsättande av verksamheten i Finland eller 
avslutande av verksamheten. Tillstånd får 
beviljas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 
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30 § 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om 
bokslut 

Ett kreditinstituts bokslut skall upprättas 
och offentliggöras enligt detta kapitel samt 
enligt finansministeriets med stöd därav giv-
na förordningar och Finansinspektionens 
med stöd därav meddelade föreskrifter. På 
kreditinstitut tillämpas dessutom bokförings-
lagen och med stöd av den givna bestämmel-
ser när något annat inte föreskrivs nedan i 
denna lag eller i finansministeriets med stöd 
av den givna förordningar eller annanstans i 
lag. På affärsbanker och övriga kreditinstitut 
i aktiebolagsform tillämpas dessutom bok-
slutsbestämmelserna i aktiebolagslagen och 
på andelsbanker samt övriga kreditinstitut i 
andelslagsform bokslutsbestämmelserna i la-
gen om andelslag, när något annat inte före-
skrivs nedan. På kreditinstitut tillämpas inte 
8 kap. 11 § i aktiebolagslagen eller 6 kap. 1 § 
2 mom. i lagen om andelslag. Vad som i det-
ta kapitel bestäms om bokslut tillämpas på 
den helhet som omfattar de handlingar som 
ingår i och bifogats till bokslutet, om annat 
inte bestäms nedan.  

Vid upprättande av bokslut för kreditinsti-
tut tillämpas inte vad som i bokföringslagens 
1 kap. 4 § 1 mom. föreskrivs om räkenskaps-
period, i 3 kap. 1 § 3 mom. om begränsning 
av skyldigheten att upprätta finansieringsana-
lys och i 4 mom. om verksamhetsberättelsen, 
i 2 § 2 mom. om tillstånd att avvika från be-
stämmelserna om upprättande av bokslut och 
i 6 § om tiden för upprättande av bokslut, i 
4 kap. 1 § om definitionen på omsättning, i 
3 § om definitionen på bestående och rörliga 
aktiva och i 4 § om definitionen på omsätt-
nings- och finansieringstillgångar samt i 
5 kap. 2 § om hur fordringar, finansiella till-
gångar och skulder tas upp i balansräkning-
en, i 2 a § om värdering av finansiella in-
strument och hur de tas upp i bokslutet, i 4 § 
om redovisning av inkomst som intäkt enligt 
tillverkningsgrad och i 6 § om periodisering 
av anskaffningsutgiften för omsättningstill-
gångar. Därvid tillämpas inte heller 1 § 
1 mom., 3 och 4 §, 5 § 3 mom. 2 punkten och 
6 § i 8 kap. i aktiebolagslagen vilket gäller 
eget kapital, bokslut, verksamhetsberättelse 

och koncern eller 1 § 1 mom., 2 och 3 § samt 
7 § 1 mom. i 6 kap. i lagen om andelslag vil-
ket gäller bokslut och koncernbokslut.  

Vid upprättande av koncernbokslut för kre-
ditinstitut tillämpas inte vad som i bokfö-
ringslagens 6 kap. 1 § 3 mom. föreskrivs om 
skyldighet för små bokföringsskyldiga att 
upprätta koncernbokslut, i 2 § 2 och 3 mom. 
om finansieringsanalys och verksamhetsbe-
rättelse för koncerner, i 7 § 6 mom. om hur 
små koncerner skall dela upp avskrivnings-
differensen och reserver samt i 9 § om till-
lämpning av poolningsmetoden, 8 kap. 9 § 
1 mom. i aktiebolagslagen samt 6 kap. 8 § 
1 och 3 mom. i lagen om andelslag. Vid upp-
rättande av koncernbokslut tillämpas 6 kap. 
4 § 2 och 3 mom. i bokföringslagen i den 
omfattning som de däri angivna beräknings-
principerna och lagrummen med stöd av 
2 mom. skall tillämpas på kreditinstitut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som föreskrivs i 3 kap. 9 och 11 § i 
bokföringslagen, i 8 kap. 10 § i aktiebolags-
lagen och i 6 kap. 9 § i lagen om andelslag 
skall inte tillämpas på registrering eller annat 
offentliggörande av ett kreditinstituts eller en 
holdingsammanslutnings bokslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

41 § 

Delårsrapport och årsrapport  

En depositionsbank skall för varje räken-
skapsperiod som är längre än sex månader 
upprätta en delårsrapport för de sex första el-
ler för de tre, sex och nio första månaderna, 
om inte något annat följer av 2 kap. 5 § 
1 mom. i värdepappersmarknadslagen. På 
delårsrapporterna skall i övrigt tillämpas vad 
som bestäms i 2 och 3 mom. samt i 2 kap. 5 § 
2—4 mom. i värdepappersmarknadslagen. På 
motsvarande sätt skall en depositionsbank 
upprätta årsrapporter med iakttagande i till-
lämpliga delar av 2 kap. 5 a § i värdepap-
persmarknadslagen. Om inte något annat föl-
jer av denna paragraf gäller i fråga om del-
årsrapporten och årsrapporten för deposi-
tionsbanker på vilka tillämpas 2 kap. 5 § i 
värdepappersmarknadslagen dessutom vad 
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som i nämnda lag bestäms om delårsrappor-
ter och årsrapporter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

44 § 

Finansinspektionens skyldighet att förordna 
revisor samt särskild granskning och grans-

kare 

Finansinspektionen skall för kreditinstitut 
förordna en revisor enligt 27 § i revisionsla-
gen och 7 kap. 5 § i lagen om andelslag samt 
förordna om särskild granskning och grans-
kare enligt 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen och 
7 kap. 7 § i lagen om andelslag. När det gäll-
er förordnande av revisor samt särskild 
granskning och granskare i de ovan angivna 
fallen skall i övrigt tillämpas revisionslagen, 
aktiebolagslagen och lagen om andelslag. Fi-
nansinspektionen skall dessutom förordna en 
behörig revisor för kreditinstitut som inte har 
en revisor som uppfyller de i 43 § angivna 
kraven. 
 
 

81 § 

Begränsningar av vinstutdelningen till följd 
av soliditeten och stora kundrisker  

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om den rätt till utdelning som till-

kommer aktieägarna i andra finansiella insti-
tut i aktiebolagsform än värdepappersföretag 
gäller, utan hinder av 1 mom., bestämmel-
serna i 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

94 § 

Tystnadsplikt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som föreskrivs i 7 kap. 6 § i lagen om 

andelslag gäller inte kreditinstitut eller före-
tag som hör till samma konsolideringsgrupp 
som kreditinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
97 b § 

Tillämpning av de i lagen om andelslag in-
gående bestämmelserna om penninglån 

På kreditinstitut och på finansiella institut 
som hör till samma konsolideringsgrupp som 
dessa tillämpas inte 8 kap. 7 § i lagen om an-
delslag. I 24 a § ingår bestämmelser om be-
viljande av penninglån för finansiering av 
förvärv av egna aktier eller andelar eller akti-
er eller andelar i moderföretaget. 
 

98 § 

Kreditinstitutsbrott 

Den som 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) bryter mot vad som i sparbankslagen fö-
reskrivs om utlåtande av en revisor såsom 
oberoende sakkunnig, 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe i lag, för kreditinstitutsbrott dö-
mas till böter eller fängelse i högst sex må-
nader. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

100 b § 

Brott mot bestämmelserna om kreditinstituts 
likvidation 

Den som i egenskap av ett kreditinstituts 
styrelsemedlem eller likvidator grovt för-
summar att fullgöra en skyldighet som enligt 
20 kap. i aktiebolagslagen, 6 kap. i lagen om 
affärsbanker och andra kreditinstitut i aktie-
bolagsform, 8 kap. i sparbankslagen, 19 kap. 
i lagen om andelslag eller 9 kap. i lagen om 
andelsbanker och andra kreditinstitut i an-
delslagsform åligger i egenskap av ett kredit-
instituts styrelsemedlem eller likvidator skall, 
om inte gärningen är ringa eller strängare 
straff för den föreskrivs på något annat ställe 
i lag, för brott mot bestämmelserna om kre-
ditinstituts likvidation dömas till böter. 

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 
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Denna lags bestämmelser om bokslut och 
revisionsberättelse skall tillämpas senast på 

den räkenskapsperiod som börjar efter denna 
lags ikraftträdande. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebo-

lagsform (1501/2001) 8 § och 9 § 2 mom., 
ändras 1 § 2 mom., 4 och 5 §, 5 a §, 5 b § 2 mom., 6 § 1 och 2 mom., 6 a §, 7 §, 9 § 1 och 4 

mom., 10 och 11 §, 13 § 1 och 3 mom., 15 och 16 §, 18 § 2 och 3 mom., 18 a §, 20 § 1, 2 och 
5 mom., i 20 b § det inledande stycket samt 25 §, 

av dem 5 a § och 5 b § 2 mom. sådana de lyder i lag 702/2004, 6 a § sådan den lyder i lag 
749/2004, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 589/2003 samt 20 § 1 och 2 mom. sådana de 
lyder i sistnämnda lag, 18 a § och i 20 b § 1 mom. det inledande stycket sådana de lyder i lag 
408/2004, samt 

fogas till lagen en ny 3 a § som följer: 
 

1 kap. 

Almänna bestämmelser 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På kreditinstitut tillämpas aktiebolagslagen 
(  /  ) om inte något annat föreskrivs nedan i 
denna lag eller i kreditinstitutslagen 
(1607/1993). På sparbanksaktiebolag som 
avses i sparbankslagen (1502/2001) tillämpas 
dessutom vad som föreskrivs i sparbanksla-
gen samt på andelsbanksaktiebolag som av-
ses i lagen om andelsbanker och andra kre-
ditinstitut i andelslagsform (1504/2001) vad 
som föreskrivs i den sist nämnda lagen. På 
kreditinstitut som bedriver sådan hypo-
teksbanksverksamhet som avses i lagen om 
hypoteksbanker (1240/1999) tillämpas dess-

utom vad som förskrivs i lagen om hypo-
teksbanker. 
 

3 a § 
Ett kreditinstitut kan ombildas till ett kre-

ditinstitut i andelslagsform med iakttagande 
av vad som föreskrivs i 19 kap. i aktiebo-
lagslagen. På en ändring av företagsformen 
skall dessutom på motsvarande sätt tillämpas 
vad som i 6 § 1 mom. föreskrivs om fusion. 
 

4 § 
Ett kreditinstituts fusionsplan skall, utöver 

vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i aktiebo-
lagslagen, innehålla en utredning om sådana 
förbindelser vilka avses i 74 § 1 mom. 2 och 
3 punkten kreditinstitutslagen och vilkas 
borgenärer kan motsätta sig fusionen enligt 
16 kap. 6 § 1 mom. i aktiebolagslagen. 



 RP 109/2005 rd 
  

 

314

5 § 
De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, 

om det är fråga om dotterbolagsfusion, det 
kreditinstitut som är moderföretag, skall göra 
anmälan om fusionen till finansinspektionen. 
Anmälan, till vilken skall fogas fusionspla-
nen och det yttrande som avses i 16 kap. 4 § i 
aktiebolagslagen, skall tillställas Finansin-
spektionen innan kreditinstitutet ansöker om 
sådan kallelse som avses i 16 kap. 6 § i ak-
tiebolagslagen. Finansinspektionen kan efter 
att ha fått anmälan kräva att få också andra 
uppgifter som den anser vara behövliga. 

Registermyndigheten skall omedelbart un-
derrätta Finansinspektionen om en sådan 
anmälan om en borgenärs motstånd som av-
ses i 16 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagslagen. 

Finansinspektionen kan vid fusion som av-
ses i 16 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i aktiebo-
lagslagen motsätta sig att fusionen sker, ge-
nom att inom en månad från det datum som 
avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen 
underrätta registermyndigheten om detta, 
ifall fusionen sannolikt äventyrar förutsätt-
ningarna för det övertagande kreditinstitutets 
koncession. De kreditinstitut som deltar i fu-
sionen skall utan dröjsmål underrättas om att 
Finansinspektionen motsätter sig fusionen. 
Fusionen får i ett sådant fall som avses ovan i 
detta moment registreras endast om Finans-
inspektionen inte motsätter sig den inom den 
tid som anges ovan. 

Besvär över Finansinspektionens beslut 
som avses i denna paragraf skall behandlas i 
brådskande ordning. 
 

5 a § 
Har en borgenär motsatt sig fusion skall 

registermyndigheten begära Finansinspektio-
nens utlåtande om hur ett verkställande av 
fusionen påverkar borgenärens ställning och 
om huruvida fusionen behöver verkställas 
utan dröjsmål för att en stabil verksamhet 
skall kunna tryggas vid kreditinstituten. Re-
gistermyndigheten skall utan hinder av det 
som i 16 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagslagen 
föreskrivs om förutsättningarna för registre-
ring registrera verkställandet av fusionen 
trots att borgenären motsätter sig detta, om 
Finansinspektionen i sitt utlåtande anser att 
verkställandet av fusionen inte försvagar 
borgenärens ekonomiska ställning och fusio-

nen behöver verkställas utan dröjsmål för att 
en stabil verksamhet skall kunna tryggas vid 
kreditinstituten. 
 

5 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det vid fusionen övertagande bolaget 
registreras i någon annan stat än Finland till-
lämpas dock inte 5 § 3 och 4 mom. på fusio-
nen. För en sådan fusion får registermyndig-
heten inte ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag (742/2004), 
om Finansinspektionen innan ett sådant till-
stånd har beviljats som avses i 4 § 2 mom. i 
nämnda lag har meddelat registermyndighe-
ten att kreditinstitutet inte har iakttagit be-
stämmelserna om fusion, om fortsättande av 
verksamheten i Finland eller om avslutande 
av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan 
en månad har förflutit från den dag som av-
ses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen 
endast om Finansinspektionen har meddelat 
att den inte motsätter sig en flyttning av 
hemorten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 
Vad som i 16 kap. 6—7 och 15 § i aktiebo-

lagslagen föreskrivs om borgenärer skall inte 
tillämpas på insättare. Det överlåtande kredit-
institutet skall emellertid underrätta insättar-
na om fusionen senast tre månader före det 
datum som registermyndigheten sätter ut för 
de övriga borgenärerna med stöd av 16 kap. 
6 § 2 mom. i aktiebolagslagen. I meddelandet 
skall uppges det övertagande kreditinstitutets 
firma och adress. Av meddelandet skall 
dessutom framgå att i det fall att en insättares 
sammanlagda insättningar i de kreditinstitut 
som deltar i fusionen överstiger den maximi-
gräns för insättningsgarantin som anges i 
65 j § i kreditinstitutslagen, skall på insätt-
ningsgarantin tillämpas 65 q § i den nämnda 
lagen. Insättaren har rätt att inom sex måna-
der från mottagandet av meddelandet, utan 
hinder av de ursprungliga avtalsvillkoren 
säga upp en insättning som enligt 65 j § i 
kreditinstitutslagen helt eller delvis faller 
utanför insättningsgarantin. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om insättare 
skall på motsvarande sätt tillämpas på det 
övertagande kreditinstitutets insättare, om det 
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övertagande kreditinstitutets borgenärer skall 
höras enligt 16 kap. 6 § 3 mom. i aktiebo-
lagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 a § 
Om kreditinstitutets hemort flyttas till nå-

gon annan stat eller det övertagande kreditin-
stitutet vid en fusion registreras i någon an-
nan 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 senast den dag som anges i den 
kallelse på kreditinstitutets borgenärer som 
avses i 16 kap. 6 § i aktiebolagslagen. Insät-
tarens rätt att säga upp insättningen i enlighet 
med denna paragraf skall nämnas i det med-
delande som avses i 6 §. Kreditinstitutet skall 
underrätta Finansinspektionen om uppsäg-
ningen utan dröjsmål efter att uppsägningsti-
den enligt denna paragraf har gått ut. 

 
 

7 § 
För ett kreditinstitut som bildas i samband 

med en kombinationsfusion skall ansökan 
om koncession göras enligt 10 § i kreditinsti-
tutslagen. En kombinationsfusion får inte re-
gistreras, om inte koncessionen samtidigt re-
gistreras. 
 

9 § 
På det ursprungliga kreditinstitutets del-

ningsplan samt på registermyndighetens till-
stånd att verkställa delningen skall 4—6 § 
tillämpas. Det som föreskrivs i 5 § 3 mom. 
skall emellertid inte tillämpas på sådan total 
delning som avses i 17 kap. 2 § 1 mom. 
1 punkten i aktiebolagslagen, om delningen 
resulterar i nybildade bolag som är enbart 
kreditinstitut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i 17 kap. 16 § 6 mom. i aktiebo-
lagslagen föreskrivs om det ursprungliga bo-
lagets skulder tillämpas inte på sådana skul-
der eller delar av skulder som kan ersättas ur 
den i 6 a kap. i kreditinstitutslagen avsedda 
insättningsgarantifonden eller den i 6 kap. i 

lagen om värdepappersföretag (579/1966) 
avsedda ersättningsfonden. 
 

10 § 
Vad som i 14 kap. 2—5 § samt 17 kap. 6—

7 § och 15 § i aktiebolagslagen föreskrivs om 
borgenärer skall vid tillämpningen av detta 
kapitel tillämpas på den för vilken kre-
ditinstitutet har ställt borgen eller ingått nå-
gon annan jämförbar förbindelse eller på den 
som på grund av ett derivatavtal med kredit-
institutet kan få en penningfordran, om för-
bindelsen övergår på någon annan än ett an-
nat kreditinstitut som avses i 2 § i lagen om 
kreditinstitut. 
 

11 § 
Vid minskning av ett kreditinstituts aktie-

kapital, överkursfond eller reservfond eller 
vid utdelning av fritt eget kapital på ett så-
dant sätt att borgenärerna i enlighet med 
14 kap. 2 § i aktiebolagslagen har rätt att 
motsätta sig minskningen eller utdelningen, 
skall på insättare inte tillämpas vad som i 
14 kap. 2—5 § i aktiebolagslagen föreskrivs 
om borgenärer. 
 

13 § 
Det överlåtande kreditinstitutets styrelse 

skall göra upp en överlåtelseplan för vilken i 
tillämpliga delar gäller 17 kap. 3 § i aktiebo-
lagslagen. På överlåtelseplanen skall dessut-
om tillämpas vad som föreskrivs ovan i 4 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid överlåtelse av ett kreditinstituts affärs-
verksamhet skall i tillämpliga delar iakttas 
17 kap. 16 § 6 mom. i aktiebolagslagen och 
9 § 4 mom. i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 
Beslut om att ett kreditinstitut avstår från 

sin koncession skall fattas med sådan kvalifi-
cerad majoritet som avses i 5 kap. 27 § i ak-
tiebolagslagen. 
 

16 § 
Registermyndighetens tillstånd att avstå 

från koncessionen skall utverkas. I fråga om 
koncessionen iakttas i tillämpliga delar vad 
som föreskrivs i 14 kap. 2—5 § i ak-
tiebolagslagen samt i 10 § i denna lag. En så-



 RP 109/2005 rd 
  

 

316

dan kallelse på borgenärerna som gäller del-
ning av ett kreditinstitut eller överlåtelse av 
dess affärsverksamhet kan utfärdas samtidigt 
som en kungörelse som gäller avstående från 
koncessionen, om ansökningarna lämnas in 
på samma gång. 
 
 

18 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten och domstolen skall 
senast den dag som anges i 20 kap. 5 § i ak-
tiebolagslagen begära Finansinspektionens 
utlåtande om avregistrering eller förordnande 
om likvidation. 

På kreditinstitut tillämpas inte 24 § i han-
delsregisterlagen (129/1979). 
 

18 a § 
Ett kreditinstitut skall informera Finansin-

spektionen innan kreditinstitutet försätts i 
likvidation genom bolagsstämmans beslut. 
Vad som ovan föreskrivs om bolagsstäm-
mans beslut iakttas i tillämpliga delar beträf-
fande sådant enhälligt beslut av aktieägarna 
som avses i 5 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolags-
lagen. 
 
 

20 § 
När Finansinspektionen beslutar att ett kre-

ditinstitut skall försättas i likvidation skall 
den samtidigt utse en eller flera likvidatorer. 
På likvidatorerna tillämpas i övrigt 20 kap. 
9 § 1 och 3 mom. i aktiebolagslagen. Också 
Finansinspektionen kan, utöver vad som fö-
reskrivs i det nämnda lagrummet, ansöka om 
ett sådant förordnande som avses i 20 kap. 
9 § 3 mom. i aktiebolagslagen.  

Likvidatorerna skall göra sådan anmälan 
som avses i 20 kap. 10 § i aktiebolagslagen 
till insättningsgarantifonden, säkerhetsfonden 
och ersättningsfonden för investerarskydd, 
om kreditinstitutet är medlem av fonden 
samt, när anmälan inte är baserad på ett be-
slut som avses i 19 §, till Finansinspektionen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Likvidatorerna skall till Finansinspektionen 
för kännedom lämna slutredovisningen samt 

den anmälan som avses i 20 kap. 17 § 
1 mom. i aktiebolagslagen. 

 
20 b § 

När borgenärerna vid ett kreditinstituts lik-
vidation underrättas om en kungörelse på 
borgenärerna på det sätt som avses i 20 kap. 
14 § i aktiebolagslagen och i 4 § 3 mom. i la-
gen om offentlig stämning (729/2003) skall i 
meddelandet dessutom nämnas 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 
Angående sådan skadeståndsskyldighet för 

ett kreditinstituts aktieägare, förvaltnings-
råds- och styrelsemedlemmar samt verkstäl-
lande direktören som grundar sig på brott 
mot denna lag föreskrivs i kreditinstitutsla-
gen. I 22 kap. 6—8 § i aktiebolagslagen finns 
bestämmelser om väckande av skadestånds-
talan som grundar sig på ovan avsedd ska-
deståndsskyldighet. Bestämmelser om revi-
sorers skadeståndsskyldighet finns i revi-
sionslagen (936/1994). 

Finansinspektionen har, om den anser att 
insättarnas intresse kräver det, rätt att utan 
hinder av 22 kap. 6 och 7 § i aktiebolagsla-
gen väcka skadeståndstalan för kreditinstitu-
tets räkning mot en sådan person eller sam-
manslutning som avses i 97 c § i kre-
ditinstitutslagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
På fusion och delning skall tillämpas de 

bestämmelser som gällde vid denna lags 
ikraftträdande, om fusions- eller delningspla-
nen anmäls för registrering före ikraftträdan-
det. 

På minskning av bundet eget kapital, på 
överlåtelse av affärsverksamhet, på avståen-
de från affärsverksamhet samt på likvidation 
skall tillämpas de bestämmelser som gällde 
vid denna lags ikraftträdande, om beslutet 
om åtgärden i fråga har fattats före ikraftträ-
dandet. 

På skadestånd som grundar sig på en hand-
ling eller underlåtelse som skett före denna 
lags ikraftträdande skall tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
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20. 
 
 

Lag 

om ändring av 66 och 71 § i sparbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 66 § 1 mom. och 71 § 

2 mom. som följer: 
 

66 § 
En eller flera av Centralhandelskammaren 

godkända revisorer såsom oberoende sak-
kunnig skall ge utlåtande om fusionsplanen 
till de sparbanker som deltar i fusionen. I ut-
låtandet skall bedömas om fusionsplanen ger 
riktiga och tillräckliga uppgifter om omstän-
digheter som är ägnade att väsentligt inverka 
på bedömningen av orsaken till fusionen, 
värdet av den egendom som övergår till den 
övertagande sparbanken samt vederlagets 
värde och dess skifte. I utlåtandet till den 
övertagande sparbanken skall särskilt nämnas 
om fusionen är ägnad att äventyra betalning-
en av sparbankens skulder.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

71 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om någon överenskommelse om inlös-
ningsrätten eller inlösningsvillkoren inte nås, 
skall tvisten lämnas för avgörande av skilje-
män, med iakttagande i tillämpliga delar av 
vad som föreskrivs i 18 kap. 3—5 och 8—

10 § i aktiebolagslagen (  /  ). Vid fastställan-
det av inlösningspriset beaktas inte omstän-
digheter som har uppkommit efter det princi-
palmöte som beslutat om fusionen. På inlös-
ningspriset skall räknas gängse ränta för ti-
den mellan delgivningen av yrkandet på skil-
jeförfarande och fastställandet av inlösnings-
priset. Grundfondsandelsägaren skall inom 
tre månader från principalmötet delge Cen-
tralhandelskammaren och sparbanken yrkan-
det på skiljeförfarande. Efter delgivningen av 
yrkandet har grundfondsandelsägaren endast 
rätt till inlösningsbeloppet. Om det i ett sena-
re skede av inlösningsförfarandet konstateras 
att grundfondsandelsägaren inte har rätt till 
inlösning, har denne dock rätt till vederlag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
På fusion och delning skall tillämpas de 

bestämmelser som gällde vid denna lags 
ikraftträdande, om fusions- eller delningspla-
nen anmäls för registrering före ikraftträdan-
det. 

————— 
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21. 
 
 

Lag 

om ändring av 12 b § i  lagen om statens säkerhetsfond 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 12 b § 1 mom., så-

dant det lyder i lag 1508/2001, som följer: 
 

12 b § 

Inlösning av en stödtagande banks aktier och 
kapitallån 

I stället för stödvillkor som avses i 12 a § 
kan en stödtagande banks aktier mot full er-
sättning lösas in till statens säkerhetsfond el-
ler till ett bolag som avses i 1 § 4 mom. I frå-
ga om fastställande av aktiernas gängse pris 

och inlösenförfarandet tillämpas 18 kap. 2—
11 § i aktiebolagslagen (  /  ). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
På inlösen skall tillämpas de bestämmelser 

som gällde vid denna lags ikraftträdande, om 
den stödtagande banken har underrättats om 
lösningsanspråket före ikraftträdandet. 

————— 
 
 
 
 

22. 
 
 

Lag 

om ändring av 3 och 18 § i lagen om hypoteksbanker 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 23 december 1999 om hypoteksbanker (1240/1999) 3 och 18 §,  
av dem 3 § sådan den lyder i lag 1506/2001, som följer: 

 
3 § 

Lagstiftning som skall tillämpas 

På hypoteksbanker tillämpas aktiebolags-
lagen (  /  ), lagen om affärsbanker och andra 
kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 
samt kreditinstitutslagen, om inte något annat 
bestäms i denna lag. 

18 § 

Skadeståndsskyldighet 

Bestämmelser om skadeståndsskyldighet 
för en hypoteksbanks aktieägare, ledamöter-
na av dess förvaltningsråd och styrelse samt 
verkställande direktören finns i kreditinsti-
tutslagen och om skadeståndsskyldighet för 
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revisorerna i revisionslagen (936/1994). I 
fråga om väckande av skadeståndstalan för 
en hypoteksbanks räkning gäller 22 kap. 6—
8 § i aktiebolagslagen. 

——— 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
På skadestånd som grundar sig på en hand-

ling eller underlåtelse som skett före denna 
lags ikraftträdande skall tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 
 
 

Lag  

om ändring av värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 2 a § och 4 § 

1 mom. 2 punkten, 3 kap. 7 § 2 mom. och 7 a §, 4 a kap. 5 a § 2 mom. och 5 b § samt 6 kap. 
6 § 1 mom., 

sådana de lyder, 1 kap. 2 a § i lag 1517/2001, 1 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten i lag 581/1996, 
3 kap. 7 § 2 mom. och 7 a § samt 4 a kap. 5 a § 2 mom. och 5 b § i lag 752/2004 samt 6 kap. 
6 § 1 mom. i lag 740/1993, samt 

fogas till 2 kap. en ny 1 b § som följer: 
 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

2 a § 
Vad denna lag föreskriver om aktiebolag, 

aktier, värdepapper som enligt aktiebolagsla-
gen (  /  ) berättigar till aktier samt aktieägare 
gäller i tillämpliga delar andelslag och spar-
banker, värdepapper som de emitterar och 
ägare till sådana värdepapper samt ömsesidi-
ga försäkringsbolag och försäkringsförening-
ar, garantiandelar som de emitterar och ga-
rantiandelsägare. 
 

4 § 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  

2) börsbolag ett bolag vars aktier eller till 
sådana enligt aktiebolagslagen berättigande 
värdepapper noteras på fondbörsens börslis-
ta, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

2 kap.  

Marknadsföring av värdepapper, emission 
och informationsskyldighet 

Marknadsföring av värdepapper 

1 b § 
När ett privat aktiebolags värdepapper er-

bjuds allmänheten skall det uppges att de inte 
kan tas upp till offentlig handel. 
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3 kap. 

Offentlig handel och annat yrkesmässigt 
ordnat förfarande för handel med värde-

papper 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att fondbörsen inte 
har iakttagit bestämmelserna om flyttning av 
hemort eller bestämmelserna om avslutande 
av verksamheten i Finland. Tillstånd får be-
viljas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 
 

7 a § 
Om en fondbörs deltar i en fusion som av-

ses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, 
får registermyndigheten inte för denna fusion 
ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen 
om europabolag, om Finansinspektionen in-
nan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 
2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat 
registermyndigheten att fondbörsen inte har 
iakttagit bestämmelserna om fusion eller om 
avslutande av verksamheten i Finland. Till-
stånd får beviljas innan en månad har förflu-
tit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finans-
inspektionen har meddelat att den inte mot-
sätter sig en flyttning av hemorten. 
 

4 a kap. 

Clearingverksamhet 

5 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag, om Finansinspektionen innan ett 

sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma 
paragraf beviljats har meddelat registermyn-
digheten att clearingorganisationen inte har 
iakttagit bestämmelserna om flyttning av 
hemort eller bestämmelserna om avslutande 
av verksamheten i Finland. Tillstånd får be-
viljas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 
 

5 b § 
Om en clearingorganisation deltar i en fu-

sion som avses i artikel 2.1 i europabolags-
förordningen, får registermyndigheten inte 
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har 
meddelat registermyndigheten att clearingor-
ganisationen inte har iakttagit bestämmelser-
na om fusion eller bestämmelserna om avslu-
tande av verksamheten i Finland. Tillstånd 
får beviljas innan en månad har förflutit från 
den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i ak-
tiebolagslagen endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 
 
 

6 kap. 

Offentligt köpeanbud och inlösningsskyldig-
het 

6 § 
En aktieägare, vars andel ökar till över två 

tredjedelar av det röstetal som bolagets aktier 
medför efter det att bolagets aktier eller till 
sådana berättigande värdepapper har uppta-
gits till offentlig handel, skall erbjuda sig att 
lösa in också återstoden av de aktier som bo-
laget har emitterat och av de värdepapper 
som enligt aktiebolagslagen berättigar till så-
dana. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

————— 
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24. 
 
 

Lag  

om ändring av 2 kap. 14 och 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och ter-
miner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer 

(772/1988) 2 kap. 14 § 2 mom. och 15 §, sådana de lyder i lag 753/2004, som följer: 
 

2 kap.  

Optionsföretaget och marknadsparterna 

14 § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att optionsföreta-
get inte har iakttagit bestämmelserna om 
flyttning av hemort eller bestämmelserna om 
avslutande av verksamheten i Finland. Till-
stånd får beviljas innan en månad har förflu-
tit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen (  /  ) endast om 
Finansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 

15 § 

Deltagande i bildande av ett utländskt euro-
pabolag genom fusion 

Om ett optionsföretag deltar i en fusion 
som avses i artikel 2.1 i europabolagsförord-
ningen, får registermyndigheten inte för den-
na fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. 
i lagen om europabolag, om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 
2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat 
registermyndigheten att optionsföretaget inte 
har iakttagit bestämmelserna om fusion eller 
om avslutande av verksamheten i Finland. 
Tillstånd får beviljas innan en månad har för-
flutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finans-
inspektionen har meddelat att den inte mot-
sätter sig en flyttning av hemorten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
 
 

————— 
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25. 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 108 § 4 mom. och 

113 § 4 mom., samt 
ändras 29 a § 3 mom., 29 b § 1 mom. 34 a § 2 mom., 34 b § 1 mom. och 37 § 2 mom., 
av dem 29 a § 3 mom., 29 b § 1 mom., 34 a § 2 mom. och 34 b § 1 mom. sådana de lyder i 

lag 755/2004, som följer: 
 

29 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att fondbolaget 
inte har iakttagit bestämmelserna om flytt-
ning av hemort eller om fortsättande av verk-
samheten i Finland eller avslutande av verk-
samheten eller bestämmelserna om fusion, 
upplösning eller överlåtelse av förvaltningen 
av en placeringsfond som fondbolaget förval-
tar. Tillstånd får beviljas innan en månad har 
förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen (  /  ) 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 europabolagsförordning-
en, får registermyndigheten inte för denna 
fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i 
lagen om europabolag, om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 
2 mom. nämnda lag beviljats har meddelat 
registermyndigheten att fondbolaget inte har 
iakttagit bestämmelserna om fusion eller om 
fortsättande av verksamheten i Finland eller 
avslutande av verksamheten eller bestämmel-

serna om fusion, upplösning eller överlåtelse 
av förvaltningen av en placeringsfond som 
fondbolaget förvaltar. Tillstånd får beviljas 
innan en månad har förflutit från den dag 
som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolags-
lagen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig en flytt-
ning av hemorten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag, om Finansinspektionen innan ett 
sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma 
paragraf beviljats har meddelat registermyn-
digheten att förvaringsinstitutet inte har iakt-
tagit bestämmelserna om flyttning av hemort 
eller bestämmelserna om avslutande av verk-
samheten i Finland. Tillstånd får beviljas in-
nan en månad har förflutit från den dag som 
avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen 
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 europabolagsförord-
ningen, får registermyndigheten inte för den-
na fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. 
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i lagen om europabolag, om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 
2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat 
registermyndigheten att förvaringsinstitutet 
inte har iakttagit bestämmelserna om fusion 
eller om avslutande av verksamheten i Fin-
land eller bestämmelserna i 11 § 2 mom. 
Tillstånd får beviljas innan en månad har för-
flutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finans-
inspektionen har meddelat att den inte mot-
sätter sig en flyttning av hemorten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

37 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen ger, när det gäller 
fondbolag och förvaringsinstitut, sådana för-
ordnanden som avses i 7 kap. 7 § i aktiebo-
lagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 
 
 
 

————— 
 
 
 
 
 
 

26. 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om fastighetsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 december 1997 om fastighetsfonder (1173/1997) 3 § 3 punkten, 4 § 

och 12 § 1 mom. som följer: 
 

3 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) värdepapper ett bevis av det slag som 
definieras i 1 kap. 2 § 1 mom. i värdepap-
persmarknadslagen (495/1989), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Tillämpning av annan lagstiftning 

På fastighetsfonder och deras aktieägare 
tillämpas aktiebolagslagen (  /  ), värdepap-
persmarknadslagen, bokföringslagen 

(1336/1997) samt revisionslagen (936/1994), 
om något annat inte bestäms i denna lag. 
 

12 § 

Bolagsordning 

Ändringar i en fastighetsfonds bolagsord-
ning skall utan dröjsmål anmälas för registre-
ring enligt 5 kap. 30 § 2 mom. i aktiebolags-
lagen, på det sätt som bestäms i handelsregis-
terlagen (129/1979). På ändringar i bolags-
ordningen tillämpas vad som i 14 § 3 mom. i 
handelsregisterlagen bestäms om ändring av 
fondbolags bolagsordning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

————— 
 



 RP 109/2005 rd 
  

 

324

 

27. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 48 § 5 mom., så-

dant det lyder i lag 583/1997, och 
ändras 16 a § 2 mom., 20 a § 3 mom., 20 b § 1 mom., 20 c § 2 mom. 21 § 3 mom. och 31 § 

6 mom., 
sådana de lyder 16 a § 2 mom. och 31 § 6 mom. i lag 1347/1997, 20 a § 3 mom., 20 b § 

1 mom. och 20 c § 2 mom. i lag 754/2004 samt 21 § 3 mom. i lag 106/1999, som följer: 
 

16 a § 

Finansiering av förvärv och emottagande 
som pant av egna aktier, andelar, kapitallån 

och debenturer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om något annat inte följer av 3 mom. får 

ett värdepappersföretag och ett till dess kon-
solideringsgrupp hörande företag, utan hin-
der av 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagsla-
gen (  /  ) samt 34 § 3 mom. i lagen om skul-
debrev (622/1947), bevilja lån för förvärv el-
ler emottagande som pant av egna eller mo-
derföretagets aktier och andelar, om dessa är 
sådana börs- eller marknadsvärdepapper som 
avses i 1 kap. 3 § i värdepappers-
marknadslagen och om beviljandet av lånet 
eller emottagandet av panten hör till värde-
pappersföretagets eller det till dess konsoli-
deringsgrupp hörande företagets normala af-
färsverksamhet och lånet har beviljats eller 
panten tagits emot på sådana sedvanliga vill-
kor som värdepappersföretaget iakttar i sin 
verksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 a § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att värdepappers-
företaget inte har iakttagit bestämmelserna 
om flyttning av hemort eller bestämmelserna 
om fortsättande av verksamheten i Finland 
eller avslutande av verksamheten. Tillstånd 
får beviljas innan en månad har förflutit från 
den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i ak-
tiebolagslagen endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 
 
 

20 b § 

Deltagande i bildande av ett utländskt euro-
pabolag genom fusion 

Om ett värdepappersföretag deltar i en fu-
sion som avses i artikel 2.1 i europabolags-
förordningen, får registermyndigheten inte 
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har 
meddelat registermyndigheten att värdepap-
persföretaget inte har iakttagit bestämmelser-
na om fusion eller om fortsättande av verk-
samheten i Finland eller avslutande av verk-
samheten. Tillstånd får beviljas innan en må-
nad har förflutit från den dag som avses i 
16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast 



 RP 109/2005 rd 
  

 

325

om Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig en flyttning av hemorten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 c § 

Ersättningsfondutredning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om fordringar som omfattas av det investe-

rarskydd som avses i 38 § efter åtgärden inte 
alls eller bara delvis kommer att ha ett sådant 
skydd som ersättningssystemet för investera-
re ger, skall värdepappersföretaget meddela 
investeraren åtgärden senast tre månader före 
den dag som registermyndigheten har satt ut 
för borgenärerna med stöd av 16 kap. 6 § i 
aktiebolagslagen. Till meddelandet skall fo-
gas ersättningsfondutredningen samt en ko-
pia av Finansinspektionens utlåtande. I med-
delandet skall nämnas att investeraren har 
uppsägningsrätt så som bestäms i 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Bokslut och delårsrapport 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen kan meddela närmare 

föreskrifter samt ge anvisningar och utlåtan-
den om upprättande av delårsrapporter samt 
av särskilda skäl för viss tid bevilja dispens 
från vad som i värdepappersmarknadslagen 
bestäms om delårsrapporter, om detta inte le-
der till att investerarnas ställning äventyras. I 

fråga om bestämmelserna, anvisningarna, ut-
låtandena och dispenserna iakttas i tillämpli-
ga delar 31 § 2—4 mom. i kreditinstitutsla-
gen. I delårsrapporten skall nämnas om dis-
pens har beviljats.  
 
 

31 § 

Minimibeloppet av kapitalbasen och interna 
affärstransaktioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett värdepappersföretags kapitalbas 

sjunker under det i 2—4 mom. angivna be-
loppet, får företaget inte dela ut vinst eller 
annan avkastning på det egna kapitalet, om 
inte Finansinspektionen av särskilda skäl be-
viljar dispens. Om ett värdepappersföretags 
konsoliderade kapitalbas sjunker under det i 
2—4 mom. angivna beloppet, får värdepap-
persföretaget och till dess konsoliderings-
grupp hörande företag inte dela ut vinst eller 
annan avkastning på det egna kapitalet, om 
inte Finansinspektionen av särskilda skäl be-
viljar dispens. I fråga om den rätt till divi-
dend som tillkommer aktieägarna i sådana fi-
nansiella institut i aktiebolagsform samt i 
tjänsteföretag som hör till samma konsolide-
ringsgrupp som ett värdepappersföretag gäll-
er, utan hinder av vad som bestäms ovan, 
13 kap. 7 § i aktiebolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

————— 
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28. 

Lag 

om ändring av lagen om värdeandelssystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 29 a § 3 mom., så-

dant det lyder i lag 795/2000, samt 
ändras 14 § 1 mom., 14 a § 2 mom., 14 b § och 26 b § 1 mom., sådana de lyder, 14 § 

1 mom. i lag 1073/1996, 14 a § 2 mom. och 14 b § i lag 756/2004 och 26 b § 1 mom. i lag 
992/1998, som följer: 
 

14 § 

Tillämpning av aktiebolagslagen 

På värdepapperscentralen tillämpas aktie-
bolagslagen (  /  ), om inte något annat följer 
av denna lag eller av annan lagstiftning om 
värdepapperscentralen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 a § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att värdepappers-
centralen inte har iakttagit bestämmelserna 
om flyttning av hemort eller bestämmelserna 
om avslutande av verksamheten i Finland. 
Tillstånd får beviljas innan en månad har för-

flutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finans-
inspektionen har meddelat att den inte mot-
sätter sig en flyttning av hemorten. 

 
 

14 b § 

Deltagande i bildande av ett utländskt euro-
pabolag genom fusion 

Om värdepapperscentralen deltar i en fu-
sion som avses i artikel 2.1 i europabolags-
förordningen, får registermyndigheten inte 
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har 
meddelat registermyndigheten att värdepap-
perscentralen inte har iakttagit bestämmel-
serna om fusion eller om avslutande av verk-
samheten i Finland. Tillstånd får beviljas in-
nan en månad har förflutit från den dag som 
avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen 
endast om Finansinspektionen har meddelat 
att den inte motsätter sig en flyttning av 
hemorten. 
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26 b § 

Privata aktiebolags och utländska värdepap-
per 

Utan hinder av 2 § kan i värdepappers-
centralens regler bestämmas att i aktiebolags-
lagen avsedda privata aktiebolags värdepap-

per kan överföras till värdeandelssystemet. 
Därvid skall iakttas bestämmelserna i detta 
kapitel och 4 kap. i aktiebolagslagen. Närma-
re föreskrifter om förfarandet meddelas i 
värdepapperscentralens regler. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

————— 

Helsingfors den 2 september 2005   

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Justitieminister Johannes Koskinen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 

3.  
 
 

Lag 

om ändring av 8 kap. 3 och 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 april 1988 om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 8 kap. 

3 § 2—4 mom. samt 4 § 1 och 2 mom., av dem 8 kap. 3 § 3 och 4 mom. samt 4 § 2 mom. så-
dana de lyder i lag 151/1997, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 kap.  

Ändring av bolagsform och fusion av bolag  

3 §  

Ombildande till aktiebolag  

— — — — — — — — — — — — — —  
I samband med beslutet om ändring av bo-

lagsformen skall godkännas en bolagsord-
ning som uppgjorts i enlighet med lagen om 
aktiebolag (734/78). 

Över beslutet om ändring av bolagsform 
skall upprättas en handling som omfattar bo-
lagsordningen och där varje aktieägares 
namn och adress samt det antal aktier som 
tillkommer honom skall nämnas. I ett öppet 
bolag skall bolagsmännen och i ett kom-
manditbolag de ansvariga bolagsmännen 
underteckna handlingen. 
 
 
 
 

På aktiebolagets aktiekapital samt på re-
dogörelsen för och yttrandet om aktiekapita-

8 kap. 

Ändring av bolagsform och fusion av bolag 

3 § 

Ombildande till aktiebolag 

— — — — — — — — — — — — — —  
I samband med beslutet om ändring av bo-

lagsformen skall det godkännas en bolags-
ordning som upprättats i enlighet med aktie-
bolagslagen (  /  ). 

Över beslutet om ändring av bolagsformen 
skall upprättas en handling i vilken skall tas 
in eller till vilken skall fogas bolagsord-
ningen och i vilken alla aktieägare samt de 
aktier som tillkommer var och en av dem 
skall nämnas. Bolagets räkenskapsperiod 
skall nämnas i handlingen eller bestämmel-
ser om räkenskapsperioden tas in i bolags-
ordningen. Handlingen skall dateras samt i 
ett öppet bolag undertecknas av bolagsmän-
nen och i ett kommanditbolag av de ansva-
riga bolagsmännen. 

På aktiebolagets aktiekapital samt på den 
redogörelse som skall ges om aktiekapitalet 
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let i handlingen tillämpas 2 kap. 4 och 
4 a §§ lagen om aktiebolag. Ombildas ett 
öppet bolag eller ett kommanditbolag till ett 
publikt aktiebolag, tillämpas dessutom 
17 kap. 1 § 2 mom. lagen om aktiebolag.  
 

i handlingen tillämpas 2 kap. 6 § i aktiebo-
lagslagen. Om ett öppet bolag eller ett 
kommanditbolag ombildas till ett publikt 
aktiebolag tillämpas dessutom 19 kap. 1 § 
2 mom. i aktiebolagslagen. 
 

 
4 §  

Verkställande av beslut om ombildande till 
aktiebolag  

När den i 3 § nämnda handlingen har un-
dertecknats, skall bolagsmännen verkställa 
de val som enligt bolagsordningen an-
kommer på bolagsstämman. 

I ett öppet bolag skall bolagsmännen och i 
ett kommanditbolag de ansvariga bolags-
männen tillsammans med den för aktiebola-
get valda styrelsen göra anmälan till han-
delsregistret om ändringen av bolagsformen, 
varvid i tillämpliga delar skall iakttas vad 
som stadgas om anmälan av aktiebolag till 
handelsregistret.  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Verkställande av beslut om ombildande till 
aktiebolag 

När den i 3 § nämnda handlingen har un-
dertecknats, skall bolagsmännen verkställa 
de val som ankommer på bolagsstämman. 

 
I ett öppet bolag skall bolagsmännen och i 

ett kommanditbolag de ansvariga bolags-
männen tillsammans med den för aktiebola-
get valda styrelsen göra anmälan till han-
delsregistret om ändringen av bolagsformen, 
varvid det i tillämpliga delar skall iakttas 
vad som föreskrivs om anmälan av aktiebo-
lag till handelsregistret. Anmälan skall gö-
ras inom tre månader från undertecknandet 
av den handling som nämns i 3 §. I annat 
fall förfaller ändringen av bolagsformen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Om en handling som avser ändring av bo-

lagsformen har undertecknats före denna 
lags ikraftträdande, skall på ändringen till-
lämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet. 

——— 
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4. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om europabolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 13 augusti 2004 om europabolag (742/2004) 1 § 2 mom., 4 § 1 och 

2 mom., 5 §, 8 § 1 mom., 9 § 2—4 och 6 mom., 10 och 11 §, 14 § 2 mom., 15 § 1 mom. samt 
16 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Tillämpliga bestämmelser och tillämpnings-
område 

— — — — — — — — — — — — — —  
På ett europabolag tillämpas bestämmel-

serna om publika aktiebolag i lagen om ak-
tiebolag (734/1978) och i andra lagar, enligt 
vad som bestäms i europabolagsförord-
ningen och i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Tillämpliga bestämmelser och tillämpnings-
område 

— — — — — — — — — — — — — —  
På ett europabolag tillämpas bestämmel-

serna om publika aktiebolag i aktiebolags-
lagen (  /  ) och i andra lagar, enligt vad som 
bestäms i europabolagsförordningen och i 
denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

Bildande av europabolag genom fusion 

Om ett finskt aktiebolag deltar i bildandet 
av ett europabolag på det sätt som avses i ar-
tikel 2.1 i europabolagsförordningen och det 
övertagande bolaget registreras i Finland, 
skall de finska aktiebolag som deltar i fusio-
nen anmäla fusionsplanen för registrering 
och ansöka om registermyndighetens till-
stånd att verkställa fusionsbeslutet så som i 
14 kap. 5 och 13—15 § i lagen om aktiebo-
lag föreskrivs om registrering av fusionsplan 
och 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 godkän-
ner den rätt till inlösen om vilken bestäms i 
5 § i denna lag. De bolag som deltar i fusio-
nen skall så som föreskrivs i 14 kap. 16 § i 

4 § 

Bildande av europabolag genom fusion 

Om ett finskt aktiebolag deltar i bildandet 
av ett europabolag på det sätt som avses i ar-
tikel 2.1 i europabolagsförordningen och det 
övertagande bolaget registreras i Finland, 
skall de finska aktiebolag som deltar i fusio-
nen anmäla fusionsplanen för registrering på 
det sätt som i 16 kap. 5 § i aktiebolagslagen 
föreskrivs om registrering av planen. På 
borgenärsskyddet och registreringen av fu-
sionen när det gäller ett finskt aktiebolag 
skall tillämpas 16 kap. 6—8 § och 15 § i ak-
tiebolagslagen, dock så att bolagets samtli-
ga borgenärer har rätt att motsätta sig fu-
sionen. En förutsättning för registrering av 
fusionen är dessutom att de i fusionen delta-
gande bolag som har sin hemort i någon an-
nan medlemsstat godkänner den rätt till in-
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lagen om aktiebolag anmäla fusionen för re-
gistrering inom sex månader från det att till-
ståndet att verkställa fusionen beviljades i 
Finland och de övriga bolag som deltar i fu-
sionen fick det intyg som avses i artikel 
25.2 i europabolagsförordningen. 
 
 

Om det övertagande bolaget registreras 
som europabolag i någon annan stat än Fin-
land, skall i fråga om registreringen av pla-
nen tillämpas 1 mom. och i fråga om förut-
sättningarna för tillstånd att verkställa fusio-
nen dessutom vad som i artikel 25.2 i euro-
pabolagsförordningen bestäms om förutsätt-
ningarna för att utfärda ett intyg som avses i 
nämnda artikel. Om egendom som tillhör ett 
bolag som deltar i fusionen omfattas av fö-
retagsinteckning enligt företagsintecknings-
lagen (634/1984), får tillstånd beviljas under 
förutsättning att en registreringsduglig an-
sökan 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 bo-
lag i en fusion som avses i detta moment 
tillämpas på bolaget vad som i 14 kap. 
14 och 17 § i lagen om aktiebolag föreskrivs 
om kungörelse på det överlåtande bolagets 
borgenärer och om slutredovisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

lösen om vilken bestäms i 5 § i denna lag. 
De bolag som deltar i fusionen skall så som 
föreskrivs i 16 kap. 14 § i aktiebolagslagen 
anmäla fusionen för registrering inom sex 
månader från det att fusionsbeslutet fattades 
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 Fin-
land, skall i fråga om registreringen av pla-
nen tillämpas 1 mom. Samtliga borgenärer i 
ett i fusionen deltagande finskt överlåtande 
och övertagande bolag har rätt att motsätta 
sig fusionen. På borgenärsskyddet tillämpas 
vad som i 16 kap. 6—8 § i aktiebolagslagen 
föreskrivs om borgenärsskyddet i det över-
låtande bolaget. De i fusionen deltagande 
finska bolagen skall inom fyra månader från 
fusionsbeslutet hos registermyndigheten an-
söka om tillstånd att verkställa fusionen. I 
annat fall förfaller fusionen. På förutsätt-
ningarna för tillståndet tillämpas vad som i 
16 kap. 15 § i aktiebolagslagen föreskrivs 
om förutsättningarna för registrering av en 
fusion och i artikel 25.2 i europabolagsför-
ordningen om förutsättningarna för att ut-
färda ett intyg som avses i nämnda artikel. 
Om egendom som tillhör ett bolag som del-
tar 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 in-
teckningen har dödats. När ett finskt aktie-
bolag är övertagande bolag i en fusion som 
avses i detta moment tillämpas på bolaget 
vad som i 16 kap. 17 § i aktiebolagslagen 
föreskrivs om slutredovisning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 § 

Inlösen av aktier med anledning av fusion 

Om ett europabolag bildas i enlighet med 
artikel 2.1 i europabolagsförordningen, har 
en aktieägare i ett överlåtande finskt aktie-
bolag som fusioneras med ett europabolag 
som registreras i Finland eller i någon annan 

5 § 

Inlösen av aktier med anledning av fusion 

Om ett europabolag bildas i enlighet med 
artikel 2.1 i europabolagsförordningen, har 
en aktieägare i ett överlåtande finskt aktie-
bolag som fusioneras med ett europabolag 
som registreras i Finland eller i någon annan 
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stat rätt att yrka att få sina aktier inlösta en-
ligt 14 kap. 12 § i lagen om aktiebolag. 
Samma rätt har aktieägarna i ett övertagande 
finskt aktiebolag, om bolaget registreras 
som europabolag i någon annan stat. 
 

stat rätt att kräva att få sina aktier inlösta en-
ligt 16 kap. 13 § i aktiebolagslagen. Samma 
rätt har aktieägarna i ett övertagande finskt 
aktiebolag, om bolaget registreras som eu-
ropabolag i någon annan stat. 
 

 
8 § 

Bolagsstämma 

En aktieägare i ett europabolag har rätt att 
få ett ärende upptaget till behandling vid bo-
lagsstämman så som föreskrivs i 9 kap. i la-
gen om aktiebolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Bolagsstämma 

En aktieägare i ett europabolag har rätt att 
få ett ärende upptaget till behandling vid bo-
lagsstämman så som föreskrivs i 5 kap. i ak-
tiebolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
9 § 

Flyttning av ett europabolags hemort från 
Finland 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 föreskriven tid eller om tillstånd 
inte beviljas, förfaller flyttningsbeslutet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till ansökan skall fogas den redogörelse 
som avses i artikel 8.3 i europabolagsför-
ordningen samt bolagsstämmans beslut om 
flyttning av hemorten. Om förslaget om 
flyttning har ändrats genom ett beslut av bo-
lagsstämman, skall det ändrade förslaget 
anmälas för registrering senast i samband 
med ansökan. I protokollet över beslutet el-
ler i protokollsutdraget skall för varje aktie-
slag nämnas för hur många aktier det har 
gjorts ett i 10 § avsett förbehåll enligt lagen 
om aktiebolag. 

9 § 

Flyttning av ett europabolags hemort från 
Finland 

— — — — — — — — — — — — — —  
En sådan flyttning av hemort som avses i 

artikel 8 i europabolagsförordningen får 
verkställas endast med registermyndighetens 
tillstånd. Bolagets samtliga borgenärer har 
rätt att motsätta sig flyttningen av hemorten. 
Bolaget skall hos registermyndigheten an-
söka om kallelse på alla kända borgenärer 
inom fyra månader från registreringen av 
flyttningsplanen, vid äventyr att flyttningen 
förfaller. Till ansökan skall fogas en sådan 
redogörelse som avses i artikel 8.3 i euro-
pabolagsförordningen. På skyddet av bor-
genärerna tillämpas i övrigt vad som i 
16 kap. 6 och 7 § i aktiebolagslagen före-
skrivs om borgenärsskyddet i överlåtande 
bolag. 

Bolaget skall hos registermyndigheten an-
söka om tillstånd att verkställa flyttningen 
av hemorten inom en månad efter flytt-
ningsbeslutet. Om ansökan inte görs inom 
utsatt tid eller om tillstånd inte beviljas, för-
faller beslutet om flyttning av hemorten. Om 
förslaget om flyttning har ändrats genom 
bolagsstämmans beslut, skall det ändrade 
förslaget anmälas för registrering senast i 
samband med ansökan.  
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På registermyndighetens tillstånd tilläm-
pas det som i artikel 8.8 i europabolags-
förordningen bestäms om förutsättningarna 
för beviljande av ett tillstånd som avses i 
nämnda artikel samt det som i 14 kap. 
13 och 14 § i lagen om aktiebolag bestäms 
om tillstånd för verkställande av fusion. Om 
bolagets egendom omfattas av företags-
inteckning 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 in-
teckningarna har dödats. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från 9 kap. 17 § 2 och 
3 mom. i 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 registermyndighe-
ten om att talan har väckts samt om en laga-
kraftvunnen dom i målet. 
 

På förutsättningarna för registermyndig-
hetens tillstånd tillämpas det som i artikel 
8.8 i europabolagsförordningen samt i 
16 kap. 15 § 1 och 2 mom. i aktiebolagsla-
gen föreskrivs om förutsättningarna för re-
gistrering av fusionen. Om bolagets egen-
dom omfattas av företagsinteckning enligt 
företagsinteckningslagen, får tillstånd bevil-
jas under förutsättning att en registrerings-
duglig ansökan samtidigt är anhängig om 
överföring av inteckningarna på en filial 
som inrättas i Finland eller att inteckningar-
na har dödats. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

På en klandertalan som gäller ett flytt-
ningsbeslut skall tillämpas vad som i 
21 kap. i aktiebolagslagen föreskrivs om 
klandertalan som gäller fusionsbeslut. 
Domstolen skall utan dröjsmål underrätta 
registermyndigheten om att talan har väckts 
samt om en lagakraftvunnen dom i målet. 
 

 
10 § 

Inlösen av aktier och optionsrätter med an-
ledning av flyttning av hemort 

 
Om ett europabolags hemort flyttas från 

Finland till någon annan medlemsstat, har 
en aktieägare som har röstat mot fusionsbe-
slutet rätt att yrka inlösen av sina aktier så 
som i 14 kap. 12 § i lagen om aktiebolag be-
stäms om rätt för en aktieägare som motsät-
ter sig en fusion att yrka på inlösen av sina 
aktier. Även innehavaren av en rättighet 
som avses i 14 kap. 3 § i lagen om aktiebo-
lag har rätt att yrka på inlösen av sina rät-
tigheter så som bestäms i kapitlets 12 §. 
 

10 § 

Inlösen av aktier, optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till ak-
tier med anledning av flyttning av hemort 

Om ett europabolags hemort flyttas från 
Finland till någon annan medlemsstat, har 
en aktieägare som har röstat mot flyttnings-
beslutet och en innehavare av en rättighet 
som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen rätt 
att kräva inlösen så som i 16 kap. 13 § i ak-
tiebolagslagen föreskrivs om rätt för en ak-
tieägare som motsätter sig en fusion och för 
en rättsinnehavare att kräva inlösen.  
 

 
11 § 

Slutredovisning med anledning av flyttning 
av hemort 

Förvaltningsorganet eller ledningsorganet 
i ett europabolag som flyttar sin hemort från 
Finland samt dess verkställande direktör 

11 § 

Slutredovisning med anledning av flyttning 
av hemort 

Förvaltningsorganet eller ledningsorganet 
i ett europabolag som flyttar sin hemort från 
Finland samt dess verkställande direktör 
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skall ge slutredovisning vid ett sammanträde 
för bolagets aktieägare. Slutredovisningen 
skall omfatta bokslut för den tid för vilken 
bokslut ännu inte har lagts fram vid någon 
bolagsstämma samt utredning om utdel-
ningen av ett eventuellt vederlag. I fråga om 
granskning av slutredovisningen tillämpas 
vad som bestäms om revision. På aktieägar-
nas sammanträde tillämpas vad som före-
skrivs om bolagsstämma. I fråga om klan-
der av slutredovisningen tillämpas vad som 
föreskrivs i 13 kap. 12 § 3 mom. i lagen om 
aktiebolag samt när det är fråga om en ta-
lan som avses i 15 kap. 5 § i lagen om ak-
tiebolag vad som bestäms i 13 kap. 14 § 
2 mom. och 16 § i samma lag. Slutredovis-
ningen skall anmälas för registrering så som 
bestäms i 11 kap. 14 § i lagen om aktiebo-
lag. 
 

skall så snart som möjligt efter flyttningen 
av hemorten upprätta en slutredovisning. 
Slutredovisningen skall innehålla ett bokslut 
och en verksamhetsberättelse över den tid 
för vilken något bokslut inte ännu har lagts 
fram på bolagsstämman samt en utredning 
om fördelningen av eventuellt vederlag. 
Slutredovisningen skall överlämnas till revi-
sorerna, som inom en månad skall ge en re-
visionsberättelse över slutredovisningen. Ef-
ter att ha fått revisionsberättelsen skall för-
valtningsorganet eller ledningsorganet utan 
dröjsmål sammankalla aktieägarna till en 
aktieägarstämma för att fastställa slutredo-
visningen. På stämman tillämpas vad som 
föreskrivs om bolagsstämma. Slutredovis-
ningen skall anmälas för registrering enligt 
vad som föreskrivs i 8 kap. 10 § i aktiebo-
lagslagen. 

På klander av slutredovisningen skall 
20 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagslagen till-
lämpas. På bolagets rätt till skadestånd en-
ligt 22 kap. i aktiebolagslagen skall 20 kap. 
18 § i aktiebolagslagen tillämpas. 
 

 
14 § 

Likvidation och upplösning 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om inledandet av ett ärende som 

gäller att ett aktiebolag skall träda i likvida-
tion eller avregistreras, en uppmaning till 
bolaget, behandlingen av ärendet, beslut och 
registrering av beslut samt likvidationsförfa-
rande och avregistrering tillämpas bestäm-
melserna i artikel 64 i europabolagsförord-
ningen och i 13 kap. i lagen om aktiebolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Likvidation och upplösning 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om inledandet av ett ärende som 

gäller likvidation eller avregistrering av ett 
aktiebolag, en uppmaning till bolaget, be-
handlingen av ärendet, beslut och registre-
ring av beslut samt likvidationsförfarande 
och avregistrering tillämpas artikel 64 i eu-
ropabolagsförordningen och 20 kap. i aktie-
bolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 § 

Skadeståndsskyldighet 

Ett europabolags stiftare, medlemmarna 
av dess förvaltningsorgan, ledningsorgan el-
ler tillsynsorgan, likvidatorerna och aktie-
ägarna är skadeståndsskyldiga enligt vad 
som i lagen om aktiebolag och andra lagar 
föreskrivs om skadeståndsansvar för ett ak-

15 § 

Skadeståndsskyldighet 

Ledamöterna av ett europabolags förvalt-
ningsorgan, ledningsorgan eller tillsynsor-
gan, likvidatorerna, bolagsstämmans ordfö-
rande samt aktieägarna är skadeståndsskyl-
diga enligt vad som i aktiebolagslagen och 
andra lagar föreskrivs om skadeståndsansvar 
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tiebolags styrelsemedlem, förvaltningsråds-
medlem, verkställande direktör, likvidator 
eller aktieägare. Bestämmelser om en revi-
sors skadeståndsskyldighet finns i revisions-
lagen (936/1994) och i lagen om aktiebolag. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

för ett aktiebolags styrelseledamot, förvalt-
ningsrådsledamot, verkställande direktör, 
likvidator, stämmoordförande eller aktie-
ägare. Bestämmelser om en revisors ska-
deståndsskyldighet finns i revisionslagen 
(936/1994) och i aktiebolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
16 § 

Straffbestämmelser 

Bestämmelserna om aktiebolagsbrott och 
aktiebolagsförseelse i 16 kap. i lagen om ak-
tiebolag tillämpas på en medlem av förvalt-
ningsorganet, ledningsorganet eller tillsyns-
organet samt på en verkställande direktör, 
likvidator och aktieägare i samt revisor för 
ett europabolag. 

I fråga om ett yttrande som ges enligt arti-
kel 32.4 i europabolagsförordningen eller ett 
intyg som utfärdas enligt artiklarna 37.6 och 
66.5 i nämnda förordning tillämpas vad som 
i 16 kap. 8 § 3 punkten i lagen om aktiebo-
lag föreskrivs om brott mot bestämmelserna 
om ett utlåtande av en oberoende sakkunnig. 
 

16 § 

Straffbestämmelser 

Bestämmelserna om aktiebolagsbrott och 
aktiebolagsförseelse i 25 kap. i aktiebolags-
lagen tillämpas på en ledamot av förvalt-
ningsorganet, ledningsorganet eller tillsyns-
organet samt på en verkställande direktör, 
likvidator och aktieägare i samt revisor för 
ett europabolag. 

I fråga om ett yttrande som ges enligt arti-
kel 32.4 i europabolagsförordningen eller ett 
intyg som utfärdas enligt artiklarna 37.6 och 
66.5 i nämnda förordning tillämpas vad som 
i 25 kap. 1 § 2 punkten i aktiebolagslagen 
föreskrivs om brott mot bestämmelserna om 
en godkänd revisors yttrande. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
På bildande av ett europabolag genom fu-

sion och på flyttning av hemorten tillämpas 
de bestämmelser som gällde vid denna lags 
ikraftträdande, om fusions- eller flyttnings-
planen anmäls för registrering före ikraft-
trädandet. 

På skadestånd som grundar sig på en 
handling eller underlåtelse som skett före 
denna lags ikraftträdande skall tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. 

——— 
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5. 
 
 

Lag 

om ändring av 16 kap. 2 § och 18 kap. 2 § i lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 16 kap. 2 § och 18 kap. 

2 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

16 kap  

Fusion 

2 § 

Dottersammanslutningsfusion 

Om ett andelslag äger samtliga aktier i ett 
aktiebolag, kan styrelserna avtala om att ak-
tiebolaget fusioneras med andelslaget. Det-
samma gäller ett dotterandelslags fusione-
ring med moderandelslaget, om det inte 
finns andra medlemmar i dotterandelslaget. 
 
 
 

I fråga om dotteraktiebolagsfusion gäller i 
tillämpliga delar det som i 14 kap. lagen om 
aktiebolag (734/1978) bestäms om dotterbo-
lagsfusion. På fusionen tillämpas dock inte 
8—11 § i nämnda kapitel, det som i kapit-
lets 12 § bestäms om inlösen av aktierna i 
ett överlåtande bolag, andra meningen i ka-
pitlets 14 § 1 mom. och inte heller 18 §. 
 

16 kap. 

Fusion 

2 § 

Dottersammanslutningsfusion 

Om ett andelslag i ett aktiebolag äger alla 
sådana aktier, optionsrätter och andra sär-
skilda till aktier berättigande rättigheter 
som ett i fusionen deltagande aktiebolag 
inte äger, kan styrelserna avtala om att ak-
tiebolaget fusioneras med andelslaget. Det-
samma gäller ett dotterandelslags fusion 
med moderandelslaget, om det inte finns 
andra medlemmar i dotterandelslaget. 

I fråga om ett dotteraktiebolags fusion 
gäller i tillämpliga delar det som i 16 kap. i 
aktiebolagslagen (  /  ) föreskrivs om dotter-
bolagsfusion. På fusionen tillämpas dock 
inte 6 § 3 mom., 9—11 eller 13 § i nämnda 
kapitel. Styrelsernas fusionsbeslut skall fat-
tas inom fyra månader från registreringen 
av fusionsplanen. 
 

 
18 kap  

Ombildning av ett andelslag till aktiebolag 

2 § 

Plan för ändring av sammanslutningsform 

Andelslagets styrelse skall göra upp en 
plan för ändring av sammanslutningsform, 

18 kap. 

Ombildning av ett andelslag till aktiebolag 

2 § 

Plan för ändring av sammanslutningsform 

Andelslagets styrelse skall göra upp en 
plan för ändring av sammanslutningsform, 



 RP 109/2005 rd 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

337

beträffande vilken i tillämpliga delar gäller 
det som i 16 kap. 4—6 § bestäms om kom-
binationsfusion. I planen skall dessutom 
ingå ett förslag beträffande aktiebolagets ak-
tiekapital och eget kapital av annat slag. På 
aktiebolagets aktiekapital samt på redogö-
relsen för och utlåtandet om aktiekapitalet i 
planen och dess bilaga tillämpas dessutom 
det som bestäms i 2 kap. 4 och 4 a § lagen 
om aktiebolag. 
 
 

Om andelslaget ombildas till ett publikt 
aktiebolag, tillämpas dessutom bestämmel-
serna i 17 kap. 1 § 2 mom. lagen om aktie-
bolag. 
 

beträffande vilken i tillämpliga delar gäller 
det som i 16 kap. 4—6 § bestäms om kom-
binationsfusion. Vad som i de nämnda be-
stämmelserna föreskrivs om andelslagets 
stadgar och andelar skall tillämpas på ak-
tiebolagets bolagsordning och aktier. I pla-
nen skall dessutom ingå ett förslag beträf-
fande aktiebolagets aktiekapital och eget 
kapital av annat slag. På aktiebolagets aktie-
kapital och på den redogörelse som skall ges 
om aktiekapitalet i planen tillämpas 2 kap. 
6 § i aktiebolagslagen. 

Om andelslaget ombildas till ett publikt 
aktiebolag tillämpas dessutom bestämmel-
serna i 19 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagsla-
gen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2006. 
På fusion eller ombildning av ett andels-

lag till ett aktiebolag tillämpas de bestäm-
melser som gällde vid denna lags ikraftträ-
dande, om fusionsplanen eller planen för 
ändring av sammanslutningsformen under-
tecknas före ikraftträdandet. 

——— 
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6. 
 
 

Lag 

om ändring av 81 § i lagen om bostadsrättsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 november 1994 om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 81 § 

2 mom., sådant det lyder i lag 128/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

81 § 

Dottersammanslutningsfusion 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om fusion gäller i tillämpliga delar 

vad som i 14 kap. lagen om aktiebolag 
(734/1978) bestäms om dotterbolagsfusion. 
I den övertagande bostadsrättsföreningen 
fattas dock beslutet om fusion av förening-
ens möte. 
 

81 § 

Dottersammanslutningsfusion 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om fusion gäller i tillämpliga delar 

vad som i 16 kap. i aktiebolagslagen (  /  ) 
föreskrivs om dotterbolagsfusion. I den 
övertagande bostadsrättsföreningen fattas 
dock fusionsbeslutet av föreningens möte. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den          20  . 
——— 
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7. 
 
 

Lag 

om ändring av 3 § i prokuralagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i prokuralagen av den 2 februari 1979 (130/1979) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 

391/1988, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I ett aktiebolag eller ett andelslag kan be-
stämmas att prokuristen får teckna firman 
endast tillsammans med en person som en-
ligt 8 kap. 12 § lagen om aktiebolag 
(734/78) eller 75 § lagen om andelslag 
(247/54) är berättigad att teckna firman. I ett 
öppet bolag och ett kommanditbolag kan det 
bestämmas att prokuristen får teckna firman 
endast tillsammans med en eller flera av bo-
lagsmännen i det öppna bolaget respektive 
en eller flera av de ansvariga bolagsmännen 
i kommanditbolaget. 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I ett aktiebolag eller ett andelslag kan be-
stämmas att prokuristen får företräda bola-
get eller andelslaget endast tillsammans 
med en sådan därtill berättigad person som 
avses i 6 kap. 26 § i aktiebolagslagen (  /  ) 
eller i 5 kap. 15 § i lagen om andelslag 
(1488/2001). I ett öppet bolag och ett kom-
manditbolag kan det föreskrivas att proku-
risten får företräda bolaget endast tillsam-
mans med en eller flera av bolagsmännen i 
det öppna bolaget respektive en eller flera 
av de ansvariga bolagsmännen i komman-
ditbolaget. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

——— 
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8. 
 
 

Lag 

om ändring av företagsinteckningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 11 § 1 mom., 21 a § 

1 mom. och 27 § 2 mom., sådana de lyder, 11 § 1 mom. i lag 246/2001 samt 21 a § 1 mom. 
och 27 § 2 mom. i lag 1493/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 § 

Förändringar som gäller näringsidkare 

En ändring av en näringsidkares sam-
fundsform inverkar inte på företagsinteck-
ningens giltighet eller på den förmånsrätt in-
teckningen medför, om ändringen antecknas 
i handelsregistret på grundval av en änd-
ringsanmälan enligt 11 § företags- och or-
ganisationsdatalagen (244/2001). Detsamma 
gäller överlåtelse av en enskild näringsidka-
res näringsverksamhet och all egendom som 
ingår i den till en annan näringsidkare, ett 
öppet bolag eller kommanditbolag, om ing-
en företagsinteckning har fastställts i förvär-
varens egendom och förvärvaren meddelar 
registermyndigheten att han eller hon kom-
mer att fortsätta överlåtarens näringsverk-
samhet. Anmälan om detta skall göras inom 
tre månader från överlåtelsen. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 §  

Förändringar som gäller näringsidkare 

En ändring av en näringsidkares sam-
manslutningsform eller fortsättande av 
verksamheten som enskild näringsidkare i 
enlighet med 19 kap. 4 § 3 mom. i aktiebo-
lagslagen (  /  ) inverkar inte på företagsin-
teckningens giltighet eller på den förmåns-
rätt inteckningen medför, om ändringen an-
tecknas i handelsregistret på grundval av en 
ändringsanmälan enligt 11 § i företags- och 
organisationsdatalagen (244/2001) och om 
ingen företagsinteckning har fastställts i den 
näringsidkares egendom som fortsätter ak-
tiebolagets verksamhet. Detsamma gäller 
överlåtelse av en enskild näringsidkares när-
ingsverksamhet och all egendom som ingår i 
den till en annan näringsidkare, ett öppet bo-
lag eller kommanditbolag, om ingen före-
tagsinteckning har fastställts i förvärvarens 
egendom och förvärvaren meddelar regis-
termyndigheten att han eller hon kommer att 
fortsätta överlåtarens näringsverksamhet. 
Anmälan om detta skall göras inom tre må-
nader från överlåtelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 a § 

Delning av inteckning 

Företagsinteckningar, som omfattar ett i 
lagen om aktiebolag (734/1978) avsett ur-

21 a § 

Delning av inteckning 

Företagsinteckningar, som omfattar ett i 
aktiebolagslagen avsett ursprungligt aktie-
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sprungligt aktiebolags hela lösa egendom 
som hör till näringsverksamhet eller som 
fastställts i en bestämd del av bolaget eller i 
lös egendom som hör till näringsverksamhet 
som bedrivs inom ett bestämt område, kan 
på ansökan av det ursprungliga bolaget helt 
eller delvis delas mellan de övertagande bo-
lagen enligt avtal mellan bolaget och in-
teckningshavarna. Detsamma gäller delning 
av företagsinteckning som fastställts i ett i 
lagen om andelslag (1488/2001) avsett ur-
sprungligt andelslags egendom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

bolags hela lösa egendom som hör till när-
ingsverksamhet eller som fastställts i en be-
stämd del av bolaget eller i lös egendom 
som hör till näringsverksamhet som bedrivs 
inom ett bestämt område, kan på ansökan av 
det ursprungliga bolaget helt eller delvis de-
las mellan de övertagande bolagen enligt av-
tal mellan bolaget och inteckningshavarna. 
Detsamma gäller delning av företagsinteck-
ning som fastställts i ett i lagen om andels-
lag (1488/2001) avsett ursprungligt andels-
lags egendom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
27 § 

Avförande av företagsinteckning ur registret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten kan avföra företags-

inteckning ur registret, såvida anteckningar-
na om den näringsidkare i vars egendom fö-
retagsinteckningen har fastställts, avförs ur 
handelsregistret på det sätt som avses i 24 § 
handelsregisterlagen (129/1979). En före-
tagsinteckning som har fastställts i ett aktie-
bolags eller andelslags egendom kan avföras 
sedan tio år förflutit från det bolaget eller 
andelslaget har avregistrerats enligt 13 kap. 
5 b § lagen om aktiebolag eller 19 kap. 5 § 
lagen om andelslag. Innan inteckningen av 
den orsak som avses i detta moment avförs 
ur registret skall registermyndigheten bereda 
kända inteckningshavare tillfälle att bli hör-
da. 
 

27 § 

Avförande av företagsinteckning ur registret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten kan avföra en före-

tagsinteckning ur registret, såvida anteck-
ningarna om den näringsidkare i vars egen-
dom företagsinteckningen har fastställts av-
förs ur handelsregistret på det sätt som avses 
i 24 § i handelsregisterlagen (129/1979). En 
företagsinteckning som har fastställts i ett 
aktiebolags eller andelslags egendom kan 
avföras sedan tio år förflutit från det bolaget 
eller andelslaget har avregistrerats enligt 
20 kap. 2 § i aktiebolagslagen eller 19 kap. 
5 § i lagen om andelslag. Innan inteckning-
en av den orsak som avses i detta moment 
avförs ur registret skall registermyndigheten 
bereda kända inteckningshavare tillfälle att 
bli hörda. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

——— 
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9. 
 
 

Lag 

om ändring av 2 kap. 4 § i jordabalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jordabalken av den 12 april 1995 (540/1995) 2 kap. 4 § 2 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 kap.  

Fastighetsköp 

4 § 

Köp som slutits för bolag under bildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Säljaren förlorar sin rätt enligt 2 kap. 14 § 

3 mom. lagen om aktiebolag (734/78) att 
frånträda köpet, om inte talan har väckts 
inom två år från köpslutet. 
 

2 kap. 

Fastighetsköp 

4 § 

Köp som slutits för bolag under bildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Säljaren förlorar sin rätt att enligt 2 kap. 

11 § i aktiebolagslagen (  /  ) frånträda kö-
pet, om inte talan har väckts inom två år 
från köpslutet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

——— 
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10. 
 
 

Lag 

om ändring av 29 § i lagen om värdeandelskonton 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) 29 § 1 mom., sådant 

det lyder i lag 925/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 § 
Har emittenten erlagt en betalning som 

grundar sig på en värdeandel till den som 
enligt uppgifterna på värdeandelskontot el-
ler i den förteckning som nämns i 4 § 
1 mom. lagen om värdeandelssystemet på 
förfallodagen eller på en avstämningsdag 
som bestäms i bolagsordningen, stadgarna 
eller en placeringsfonds stadgar hade rätt att 
ta emot betalningen, men framgår det sedan 
att han inte hade rätt att göra det, är betal-
ningen dock giltig, utom då emittenten viss-
te eller borde ha vetat att betalningen sker 
till fel person. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 
Har emittenten erlagt en betalning som 

grundar sig på en värdeandel till den som 
enligt uppgifterna på värdeandelskontot el-
ler i den förteckning som nämns i 4 § 
1 mom. lagen om värdeandelssystemet på 
förfallodagen eller på en avstämningsdag 
som bestäms i 4 kap. 2 § 3 mom. i aktiebo-
lagslagen (  /  ) eller i ett andelslags eller en 
placeringsfonds stadgar hade rätt att ta emot 
betalningen, men framgår det sedan att emit-
tenten inte hade rätt att göra det, är betal-
ningen dock giltig, utom då emittenten viss-
te eller borde ha vetat att betalningen sker 
till fel person. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
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11. 
 
 

Lag 

om ändring av 58 § i lagen om företagssanering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) 58 § 2 mom. som föl-

jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

58 § 

Förbud mot utdelning av medel 

— — — — — — — — — — — — — —  
I 64 § 2 mom stadgas om den inverkan på 

skuldregleringar som en utdelning av till-
gångar i strid med ett förbud har. På den 
återbetalnings- och ersättningsskyldighet 
som gäller tillgångar vilka har delats ut till 
aktieägare i ett aktiebolag i strid med ett 
förbud tillämpas 12 kap. 5 § lagen om aktie-
bolag (734/78).  
 

58 § 

Förbud mot utdelning av medel  

— — — — — — — — — — — — — —  
I 64 § 2 mom. föreskrivs om den inverkan 

på skuldregleringar som en utdelning av 
tillgångar i strid med ett förbud har. På den 
återbetalnings- och ersättningsskyldighet 
som gäller tillgångar vilka har delats ut till 
aktieägare i ett aktiebolag i strid med ett för-
bud tillämpas 13 kap. 4 § och 22 kap. i ak-
tiebolagslagen (  /  ).  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
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12. 
 
 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om återvinning till konkursbo 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 april 1991 om återvinning till konkursbo (758/1991) 2 § 2 mom. 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Fristdag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Blir ett dödsbo, som har överlåtits till för-

valtning av boutredningsman, försatt i kon-
kurs på en ansökan som gjorts inom tre må-
nader från det boutredningsmannen förord-
nades, förstås med fristdag likväl den dag då 
ansökan gjordes om förordnande av bout-
redningsman. Om ett aktiebolags egendom 
avträds till konkurs på en ansökan som 
gjorts inom tre månader från det bolaget av 
den orsak som nämns i 13 kap. 2 § lagen om 
aktiebolag trädde i likvidation och medan 
det fortfarande var i likvidation, avses med 
fristdag den dag då bolaget trädde i likvida-
tion. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Fristdag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Blir ett dödsbo, som har överlåtits till för-

valtning av boutredningsman, försatt i kon-
kurs på en ansökan som gjorts inom tre må-
nader från det boutredningsmannen förord-
nades, förstås med fristdag likväl den dag då 
ansökan gjordes om förordnande av bout-
redningsman.  
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 
Om ett aktiebolag har försatts i likvidation 

före denna lags ikraftträdande, skall de be-
stämmelser tillämpas som gällde vid ikraft-
trädandet. 

——— 
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13. 
 
 

Lag 

om ändring av handelsregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 9 § 1 mom. 2, 6 och 

13 punkten samt 4 mom., 18 a § 1 mom. samt 25 §, 
sådana de lyder, 9 § 1 mom. 2 och 13 punkten i lag 147/1997, 6 punkten i lag 827/1998 och 

4 mom. samt 18 a § 1 mom. i lag 744/2004 och 25 § i lag 245/2001, samt 
fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1616/1992 och 1122/1993 samt 

i nämnda lagar 147/1997, 827/1998 och 744/2004, i stället för den 7 punkt som upphävts ge-
nom nämnda lag 147/1997 en ny 7 punkt, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 § 
I ett aktiebolags eller europabolags grund-

anmälan skall nämnas 
 — — — — — — — — — — — — — —  

2) den dag då stiftelseurkunden under-
tecknats och den dag då bolagsordningen 
goknänts vid konstituerande stämma;  
— — — — — — — — — — — — — —  

6) aktiekapitalet, aktiernas antal, aktier-
nas nominella belopp eller bokföringsmäs-
siga motvärde samt minimi- och maximika-
pitalet, om bestämmelser därom ingår i bo-
lagsordningen; 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) bolagsordningens bestämmelse om 
tecknande av bolagets firma samt, om någon 
givits rätt att teckna firman ensam eller till-
sammans med någon annan, hans person-
uppgifter; samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten tilläm-
pas också i fråga om dagen för underteck-
nandet 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, 

9 §
I ett aktiebolags eller europabolags grund-

anmälan skall nämnas  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) datum för avtalet om bolagsbildning, 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) aktiekapitalet,  
 
 
 
 

7) antal aktier och eventuella i bolagsord-
ningen intagna bestämmelser om aktiernas 
nominella belopp samt anslutning till vär-
deandelssystemet, 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) bolagsordningens bestämmelse om fö-
reträdande av bolaget samt, om någon gi-
vits rätt att företräda bolaget ensam eller 
tillsammans med någon annan, dennes per-
sonuppgifter, samt  
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten om da-
tum för avtalet om bolagsbildning tillämpas 
också i fråga om dagen för undertecknandet 
av ett sådant förslag om bildande av ett eu-
ropabolag eller flyttning av bolagets hemort 
som avses i rådets förordning (EG) 
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nedan europabolagsförordningen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

nr 2157/2001 om stadga för europabolag, 
nedan europabolagsförordningen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
18 a § 

Registermyndigheten behandlar ärenden 
som gäller överföring av ett aktiebolags el-
ler europabolags aktier till värdeandelssy-
stemet, nedsättning av aktiekapitalet, fusion 
av aktiebolag, delning av ett aktiebolag eller 
europabolag, ett aktiebolags eller europabo-
lags likvidation och ombildande av publikt 
aktiebolag till privat aktiebolag på det sätt 
som bestäms i lagen om aktiebolag 
(734/1978). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 a § 
Registermyndigheten behandlar ärenden 

som gäller överföring av ett aktiebolags el-
ler europabolags aktier till värdeandelssy-
stemet, nedsättning av aktiekapitalet, fusion 
av aktiebolag, delning av ett aktiebolag eller 
europabolag, ändring av företagsformen och 
ett aktiebolags eller europabolags likvida-
tion på det sätt som föreskrivs i aktiebolags-
lagen (  /  ). 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
25 § 

En anteckning som förs in i handelsre-
gistret eller stryks ur det skall på åtgärd av 
registermyndigheten på ett allmänt tillgäng-
ligt sätt kungöras antingen i sin helhet eller 
som utdrag ur eller hänvisningar till en 
handling som har fogats till akten i ärendet 
eller förts in i registret, på det sätt som be-
stäms närmare genom förordning av statsrå-
det. 
 

25 § 
När en anteckning förs in eller stryks i 

handelsregistret skall registermyndigheten 
samtidigt på ett allmänt tillgängligt sätt kun-
göra detta antingen i sin helhet eller som 
utdrag ur eller hänvisningar till en handling 
som har fogats till akten i ärendet eller förts 
in i registret, så som närmare föreskrivs ge-
nom förordning av statsrådet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

——— 
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14. 
 
 

Lag  

om ändring av 15 § i företags- och organisationsdatalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 15 § som föl-

jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 § 

Uppgifter som skall anges i brev och blan-
ketter 

En sådan registreringsskyldig som har re-
gistrerats i företags- och organisationsdata-
systemet och som också har registrerats i 
handelsregistret, registret över mervärdes-
skattskyldiga, förskottsuppbördsregistret el-
ler arbetsgivarregistret skall i sina brev och 
blanketter ange sitt företags- och organisa-
tionsnummer. I en utländsk näringsidkares 
filials brev och blanketter skall dessutom 
anges näringsidkarens firma, juridiska form, 
hemort, det register som näringsidkaren är 
införd i i sitt hemland, och registernumret i 
detta register samt eventuell likvidation. 
 

I ett konkursbos brev och blanketter skall 
också anges konkursgäldenärens företags- 
och organisationsnummer. 
 
 
 
 

Den skyldighet att ange företags- och or-
ganisationsnummer om vilken bestäms i 
1 och 2 mom. gäller inte brev och blanketter 
som sammanhänger med en fysisk persons 
privathushåll. 
 

15 § 

Uppgifter som skall anges i brev och blan-
ketter samt på webbsidor 

En sådan registreringsskyldig som har re-
gistrerats i företags- och organisationsdata-
systemet och som också har registrerats i 
handelsregistret, registret över mervärdes-
skattskyldiga, förskottsuppbördsregistret el-
ler arbetsgivarregistret skall i sina brev och 
blanketter ange sitt företags- och organisa-
tionsnummer. I ett konkursbos brev och 
blanketter skall också anges konkursgälde-
närens företags- och organisationsnummer. 
Skyldigheten att ange företags- och organi-
sationsnummer gäller inte brev och blanket-
ter som hänför sig till en fysisk persons pri-
vathushåll. 

I ett aktiebolags brev och blanketter skall 
utöver företags- och organisationsnummer 
anges bolagets registrerade firma, hemort 
och adress samt eventuell likvidation. Aktie-
bolaget skall dessutom ange sitt företags- 
och organisationsnummer på sina eventuel-
la webbsidor. 

I en utländsk näringsidkares filials brev 
och blanketter skall utöver företags- och or-
ganisationsnummer anges näringsidkarens 
firma, juridiska form, hemort, det register 
där näringsidkaren är införd i sitt hemland, 
registernumret i detta register samt eventu-
ell likvidation. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

——— 
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15. 
 
 

Lag 

om ändring av handelskammarlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelskammarlagen av den 1 november 2002 (878/2002) 2 § 2 mom. 2 punkten 

samt 5 och 6 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Handelskamrarnas och Centralhandels-
kammarens offentliga uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Centralhandelskammaren har till uppgift 

att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) välja skiljemännen i de situationer om 
vilka särskilt bestäms i lagen om aktiebolag 
(734/1978), samt 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Handelskamrarnas och Centralhandels-
kammarens offentliga uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Centralhandelskammaren har till uppgift 

att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) välja skiljemännen och ansöka om för-
ordnande av en god man för skiljeförfaran-
de i de inlösensituationer om vilka före-
skrivs särskilt i aktiebolagslagen (  /  ), samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 § 

Val av skiljemän som avses i lagen om ak-
tiebolag 

Centralhandelskammarens delegation till-
sätter för tre år i sänder en nämnd som har 
till uppgift att välja de skiljemän som avses i 
2 § 2 mom. 2 punkten. 
 
 

Nämnden har en ordförande, en vice ord-
förande samt minst fem men högst sju andra 
medlemmar, som skall åtnjuta allmänt för-
troende och ha kännedom om näringslivet. 
Ordföranden, vice ordföranden samt två av 
de övriga medlemmarna skall ha avlagt juris 
kandidatexamen, och två av dem skall ha 

5 §

Inlösningsnämnd 

 
Centralhandelskammarens delegation till-

sätter för tre år i sänder en inlösningsnämnd 
som har till uppgift att välja skiljemän och 
ansöka om förordnande av en god man en-
ligt vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. 2 punk-
ten. 

Inlösningsnämnden har en ordförande, en 
vice ordförande samt minst fem men högst 
sju andra medlemmar, som skall åtnjuta 
allmänt förtroende och ha kännedom om 
näringslivet. Ordföranden, vice ordföranden 
samt två av de övriga medlemmarna skall ha 
avlagt juris kandidatexamen, och två av dem 
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behörighet för domartjänst. 
Nämnden är beslutför när utom ordföran-

den eller vice ordföranden minst tre andra 
medlemmar är närvarande. Om både ord-
föranden och vice ordföranden är förhindra-
de eller jäviga, är nämnden beslutför när 
närvarande är minst fyra andra medlemmar, 
som bland sig utser en medlem med juris 
kandidatexamen till ordförande. Beslut vid 
nämndens sammanträden fattas med enkel 
majoritet. Faller rösterna lika, avgör ordfö-
randens röst. 
 

skall ha behörighet för domartjänst. 
Inlösningsnämnden är beslutför när utom 

ordföranden eller vice ordföranden minst tre 
andra medlemmar är närvarande. Om både 
ordföranden och vice ordföranden är för-
hindrade eller jäviga, är inlösningsnämnden 
beslutför när närvarande är minst fyra andra 
medlemmar, som bland sig utser en medlem 
med juris kandidatexamen till ordförande. 
Beslut vid inlösningsnämndens sammanträ-
den fattas med enkel majoritet. Faller rös-
terna lika, avgör ordförandens röst. 
 

 
6 § 

Förfarandet vid val av skiljemän samt kost-
naderna 

På medlemmarna och de anställda i den 
nämnd som avses i 5 § tillämpas bestäm-
melserna om straffrättsligt tjänsteansvar då 
de sköter uppgifter i anslutning till val av 
skiljemän. På behandlingen av ärenden i 
nämnden tillämpas lagen om förvaltnings-
förfarande (598/1982), lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) och språklagen (148/1922). 

Centralhandelskammaren svarar för 
nämndens kostnader och fastställer grunder-
na för arvodena till nämndens ordförande 
och övriga medlemmar. Centralhandels-
kammaren har rätt att hos sökanden ta ut en 
avgift för kostnaderna för valet av skilje-
män. 
 

6 § 

Inlösningsnämndens förfarande samt kost-
naderna 

På medlemmarna och de anställda i den 
inlösningsnämnd som avses i 5 § tillämpas 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar då de sköter uppgifter i anslutning till 
val av skiljemän. På behandlingen av ären-
den i nämnden tillämpas förvaltningslagen 
(434/2003), lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999) och språk-
lagen (423/2003). 

Centralhandelskammaren svarar för inlös-
ningsnämndens kostnader och fastställer 
grunderna för arvodena till nämndens ordfö-
rande och övriga medlemmar. Centralhan-
delskammaren har rätt att hos sökanden ta ut 
en avgift för kostnaderna för valet av skil-
jemän och för ansökan om förordnande av 
en god man. 

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

——— 
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16. 
 
 

Lag 

om ändring av 27 § i revisionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i revisionslagen av den 28 oktober 1994 (936/1994) 27 § 3 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

27 § 

Länsstyrelsens skyldighet att förordna revi-
sor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Innan ett förordnande enligt denna para-

graf ges skall sammanslutningens eller stif-
telsens styrelse, motsvarande organ eller bo-
lagsmännen höras. Förordnandet gäller tills 
en revisor i stadgad ordning valts för sam-
manslutningen eller stiftelsen i stället för 
den revisor som länsstyrelsen förordnat.  
 

27 § 

Länsstyrelsens skyldighet att förordna revi-
sor  

— — — — — — — — — — — — — —  
Innan ett förordnande enligt denna para-

graf ges skall sammanslutningens eller stif-
telsens styrelse, motsvarande organ eller bo-
lagsmännen höras. Förordnandet kan verk-
ställas innan det har vunnit laga kraft. För-
ordnandet gäller tills en revisor i föreskriven 
ordning har valts för sammanslutningen el-
ler stiftelsen i stället för den revisor som 
länsstyrelsen förordnat.  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
Denna lag skall tillämpas när en anmälan 

om förordnande av en revisor görs till läns-
styrelsen efter lagens ikraftträdande. 

——— 
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17. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om pantlåneinrättningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 30 § 

2 mom., sådant det lyder i lag 769/1997, och 
ändras i 7 § det inledande stycket, 13 a § 3 mom., 30 § 3 mom., 30 a § 2 mom. samt 30 b §, 
av dem 13 a § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 769/1997, 30 § 3 mom. sådant det lyder 

i lag 598/2003 samt 30 a § 2 mom. och 30 b § sådana de lyder i lag 757/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 
I en pantlåneinrättnings bolagsordning 

skall utöver vad lagen om aktiebolag 
(734/78) stadgar bestämmas 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 
I en pantlåneinrättnings bolagsordning 

skall utöver vad som föreskrivs i aktiebo-
lagslagen (  /  ) föreskrivas: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
13 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen meddelar pantlånein-

rättningen ett förordnande som avses i 
10 kap. 1 § 4 mom. eller 14 § 1 och 2 mom. 
lagen om aktiebolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen meddelar pantlånein-
rättningen ett förordnande som avses i 
7 kap. 7 § i aktiebolagslagen. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
30 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stadgandena i 12 kap. 7 § lagen om aktie-

bolag gäller inte pantlåneinrättningar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen beviljar pantlånein-
rättningar sådana tillstånd som avses i 2 kap. 
1 § 2 mom. och 8 kap. 4 § 1 mom. lagen om 
aktiebolag. 
 

30 § 
 

(upphävs) 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen beviljar pantlånein-
rättningar sådana tillstånd som avses i 6 kap. 
10 § 2 mom. och 19 § 1 mom. i aktiebolags-
lagen. 
 

 
30 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-

30 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
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nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att pantlåneinrätt-
ningen 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. i lagen om aktiebolag 
endast om Finansinspektionen har meddelat 
att den inte motsätter sig en flyttning av 
hemorten. 
 

nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att pantlåneinrätt-
ningen inte har iakttagit bestämmelserna om 
flyttning av hemort eller bestämmelserna 
om avslutande av verksamheten i Finland. 
Tillstånd får beviljas innan en månad har 
förflutit från den dag som avses i 16 kap. 
6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om 
Finansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

 
30 b § 

Om en pantlåneinrättning deltar i en fu-
sion som avses i artikel 2.1 i europa-
bolagsförordningen, får registermyndigheten 
inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 
4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Fi-
nansinspektionen innan ett sådant tillstånd 
som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag bevil-
jats har meddelat registermyndigheten att 
pantlåneinrättningen inte har iakttagit be-
stämmelserna om fusion eller om avslutande 
av verksamheten i Finland. Tillstånd får be-
viljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 
1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

30 b § 
Om en pantlåneinrättning deltar i en fu-

sion som avses i artikel 2.1 i europabolags-
förordningen, får registermyndigheten inte 
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats 
har meddelat registermyndigheten att pant-
låneinrättningen inte har iakttagit bestäm-
melserna om fusion eller om avslutande av 
verksamheten i Finland. Tillstånd får bevil-
jas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

——— 
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18. 
 
 

Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 98 § 1 mom. 4 punk-

ten, sådan den lyder i lag 69/2003, 
ändras 21 § 5 mom., 24 a § 2 mom. 29 a § 3 mom., 30 § 1—3 och 5 mom., 41 § 1 mom., 

44 §, 81 § 2 mom., 94 § 7 mom., 97 b § samt 100 b §, 
av dem 21 § 5 mom. och 81 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1340/1997, 24 a § 2 mom., 30 § 

5 mom., 44 §, 97 b § och 100 b § sådana de lyder i lag 1500/2001, 29 a § 3 mom. sådant det 
lyder i lag 748/2004, 30 § 1—3 mom. sådana de lyder i lag 1305/2004, 41 § 1 mom. sådant 
det lyder i lag 108/1999, 94 § 7 mom. sådant det lyder i lag 75/2003 samt 98 § 1 mom. 
5 punkten sådan den lyder i nämnda lag 69/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

21 § 

Förhållandet mellan ett kvalificerat innehav 
och kapitalbasen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av de investeringsbelopp 

som avses i 1—3 mom. anses kreditinstitu-
tets och dess konsolideringsgrupps innehav 
omfatta också aktier och andelar ägda av så-
dana finansiella institut och tjänsteföretag 
som står utanför kreditinstitutets konsolide-
ringsgrupp och som enligt bokföringslagen 
är kreditinstitutets intresseföretag, i samma 
förhållande som kreditinstitutet äger aktier 
eller andelar i dessa finansiella institut eller 
tjänsteföretag. Aktier, som i enlighet med 
11 kap. 8 § 1 mom. 1 punkten lagen om ak-
tiebolag (734/1978) inte behöver specifice-
ras i bokslutet, samt motsvarande andelar 
får emellertid lämnas utan beaktande. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Förhållandet mellan ett kvalificerat innehav 
och kapitalbasen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av de investeringsbelopp 

som avses i 1—3 mom. anses kreditinstitu-
tets och dess konsolideringsgrupps innehav 
omfatta också aktier och andelar ägda av så-
dana finansiella institut och tjänsteföretag 
som står utanför kreditinstitutets konsolide-
ringsgrupp och som enligt bokföringslagen 
är kreditinstitutets intresseföretag, i samma 
förhållande som kreditinstitutet äger aktier 
eller andelar i dessa finansiella institut eller 
tjänsteföretag.  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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24 a § 

Finansiering av förvärv och emottagande 
som pant av egna aktier, andelar, kapitallån 

och debenturer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett kreditinstitut och ett till dess konsoli-

deringsgrupp hörande finansiellt institut får, 
om inte något annat följer av 3 mom., utan 
hinder av 7 kap. 1 § 1 mom. och 12 kap. 
7 § 3 och 6 mom. lagen om aktiebolag, 
8 kap. 7 § 1 mom. lagen om andelslag 
(1488/2001) samt 34 § 3 mom. lagen om 
skuldebrev (622/1947) bevilja lån för för-
värv av egna och sitt moderföretags aktier 
och andelar samt ta emot sådana som pant, 
om de är sådana börs- eller marknadsvärde-
papper som avses i 1 kap. 3 § värdepap-
persmarknadslagen (495/1989) och om be-
viljandet av lånet eller emottagandet av pan-
ten ingår i kreditinstitutets eller i ett till dess 
konsolideringsgrupp hörande finansiellt in-
stituts normala affärsverksamhet samt om 
lånet har beviljats eller panten har tagits 
emot på de sedvanliga villkor som kreditin-
stitutet eller det finansiella institutet iakttar i 
sin verksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 a § 

Finansiering av förvärv och emottagande 
som pant av egna aktier, andelar, kapitallån 

och debenturer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett kreditinstitut och ett till dess konsoli-

deringsgrupp hörande finansiellt institut får, 
om inte något annat följer av 3 mom., utan 
hinder av 13 kap. 10 § 1 mom. i aktie-
bolagslagen (  /  ), 8 kap. 7 § 1 mom. i lagen 
om andelslag (1488/2001) samt 34 § 
3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947) 
bevilja lån för förvärv av egna och sitt mo-
derföretags aktier och andelar samt ta emot 
sådana som pant, om de är sådana börs- eller 
marknadsvärdepapper som avses i 1 kap. 3 § 
i värdepappersmarknadslagen (495/1989) 
och om beviljandet av lånet eller emotta-
gandet av panten ingår i kreditinstitutets el-
ler i ett till dess konsolideringsgrupp höran-
de finansiellt instituts normala affärsverk-
samhet samt om lånet har beviljats eller pan-
ten har tagits emot på de sedvanliga villkor 
som kreditinstitutet eller det finansiella in-
stitutet iakttar i sin verksamhet. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

29 a § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att kreditinstitutet 
inte har iakttagit bestämmelserna om flytt-
ning 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. i lagen om aktiebolag (734/1978) 
endast om Finansinspektionen har meddelat 

29 a §

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att kreditinstitutet 
inte har iakttagit bestämmelserna om flytt-
ning av hemort eller bestämmelserna om 
fortsättande av verksamheten i Finland eller 
avslutande av verksamheten. Tillstånd får 
beviljas innan en månad har förflutit från 
den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i 
aktiebolagslagen endast om Finansinspek-
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att den inte motsätter sig en flyttning av 
hemorten. 
 

tionen har meddelat att den inte motsätter 
sig en flyttning av hemorten. 
 

 
30 § 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna 
om bokslut 

Ett kreditinstituts bokslut skall upprättas 
och offentliggöras enligt detta kapitel samt 
enligt finansministeriets med stöd därav 
givna förordningar och Finansinspektionens 
med stöd därav meddelade föreskrifter. På 
kreditinstitut tillämpas dessutom bokfö-
ringslagen och med stöd av den givna be-
stämmelser när något annat inte föreskrivs 
nedan i denna lag eller i finansministeriets 
med stöd av den givna förordningar eller 
annanstans i lag. På affärsbanker och övriga 
kreditinstitut i aktiebolagsform tillämpas 
dessutom bokslutsbestämmelserna i lagen 
om aktiebolag och på andelsbanker samt öv-
riga kreditinstitut i andelslagsform boksluts-
bestämmelserna i lagen om andelslag, när 
något annat inte föreskrivs nedan. På kredit-
institut tillämpas inte 11 kap. 13 § i lagen 
om aktiebolag eller 6 kap. 1 § 2 mom. i la-
gen om andelslag. Vad som i detta kapitel 
bestäms om bokslut tillämpas på den helhet 
som omfattar de handlingar som ingår i och 
bifogats till bokslutet, om annat inte be-
stäms nedan. 

Vid upprättande av bokslut för kreditinsti-
tut tillämpas inte bokföringslagens 1 kap. 
4 § 1 mom. om räkenskapsperiod, 3 kap. 1 § 
3 mom. om begränsning av skyldigheten att 
upprätta finansieringsanalys och 4 mom. om 
verksamhetsberättelsen, 2 § 2 mom. om till-
stånd att avvika från bestämmelserna om 
upprättande av bokslut och 6 § om tiden för 
upprättande av bokslut, 4 kap. 1 § om defi-
nitionen på omsättning, 3 § om definitionen 
på bestående och rörliga aktiva och 4 § om 
definitionen på omsättnings- och finansie-
ringstillgångar samt 5 kap. 2 § om hur ford-
ringar, finansiella tillgångar och skulder tas 
upp i balansräkningen, 2 a § om värdering 
av finansiella instrument och hur de tas upp 
i bokslutet, 4 § om redovisning av inkomst 
som intäkt enligt tillverkningsgrad och 6 § 
om periodisering av anskaffningsutgiften för 

30 § 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna 
om bokslut 

Ett kreditinstituts bokslut skall upprättas 
och offentliggöras enligt detta kapitel samt 
enligt finansministeriets med stöd därav 
givna förordningar och Finansinspektionens 
med stöd därav meddelade föreskrifter. På 
kreditinstitut tillämpas dessutom bokfö-
ringslagen och med stöd av den givna be-
stämmelser när något annat inte föreskrivs 
nedan i denna lag eller i finansministeriets 
med stöd av den givna förordningar eller 
annanstans i lag. På affärsbanker och övriga 
kreditinstitut i aktiebolagsform tillämpas 
dessutom bokslutsbestämmelserna i aktiebo-
lagslagen och på andelsbanker samt övriga 
kreditinstitut i andelslagsform bokslutsbe-
stämmelserna i lagen om andelslag, när nå-
got annat inte föreskrivs nedan. På kreditin-
stitut tillämpas inte 8 kap. 11 § i aktiebo-
lagslagen eller 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om 
andelslag. Vad som i detta kapitel bestäms 
om bokslut tillämpas på den helhet som om-
fattar de handlingar som ingår i och bifogats 
till bokslutet, om annat inte bestäms nedan.  

 
Vid upprättande av bokslut för kreditinsti-

tut tillämpas inte vad som i bokföringsla-
gens 1 kap. 4 § 1 mom. föreskrivs om rä-
kenskapsperiod, i 3 kap. 1 § 3 mom. om be-
gränsning av skyldigheten att upprätta fi-
nansieringsanalys och i 4 mom. om verk-
samhetsberättelsen, i 2 § 2 mom. om till-
stånd att avvika från bestämmelserna om 
upprättande av bokslut och i 6 § om tiden 
för upprättande av bokslut, i 4 kap. 1 § om 
definitionen på omsättning, i 3 § om defini-
tionen på bestående och rörliga aktiva och i 
4 § om definitionen på omsättnings- och fi-
nansieringstillgångar samt i 5 kap. 2 § om 
hur fordringar, finansiella tillgångar och 
skulder tas upp i balansräkningen, i 2 a § om 
värdering av finansiella instrument och hur 
de tas upp i bokslutet, i 4 § om redovisning 
av inkomst som intäkt enligt tillverknings-
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omsättningstillgångar. Därvid tilllämpas inte 
heller 1, 6, 7 och 8 § samt 9 § 1 mom. i 
11 kap. om bokslut och koncernbokslut i la-
gen om aktiebolag eller 1 § 1 mom., 2 och 
3 § samt 7 § 1 mom. i 6 kap. om bokslut och 
koncernbokslut i lagen om andelslag. 
 
 
 

Vid upprättande av koncernbokslut för 
kreditinstitut tillämpas inte 6 kap. 1 § 
3 mom. om skyldighet för små bokförings-
skyldiga att upprätta koncernbokslut, 2 § 
2 och 3 mom. om finansieringsanalys och 
verksamhetsberättelse för koncerner, 7 § 
6 mom. om hur små koncerner skall dela 
upp avskrivningsdifferensen och reserver 
samt 9 § om tillämpning av poolningsmeto-
den i bokföringslagen, 11 kap. 10 § 1 mom. 
och 11 § i lagen om aktiebolag samt 6 kap. 
8 § 1 och 3 mom. i lagen om andelslag. Vid 
upprättande av koncernbokslut tillämpas 
6 kap. 4 § 2 och 3 mom. i bokföringslagen i 
den omfattning som de däri angivna beräk-
ningsprinciperna och lagrummen med stöd 
av 2 mom. skall tillämpas på kreditinstitut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som föreskrivs i 3 kap. 9 och 11 § 
bokföringslagen, 11 kap. 14 § lagen om ak-
tiebolag och 6 kap. 9 § lagen om andelslag 
skall inte tillämpas på registrering eller an-
nat offentliggörande av ett kreditinstituts el-
ler en holdingsammanslutnings bokslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

grad och i 6 § om periodisering av anskaff-
ningsutgiften för omsättningstillgångar. 
Därvid tillämpas inte heller 1 § 1 mom., 
3 och 4 §, 5 § 3 mom. 2 punkten och 6 § i 
8 kap. i aktiebolagslagen vilket gäller eget 
kapital, bokslut, verksamhetsberättelse och 
koncern eller 1 § 1 mom., 2 och 3 § samt 7 § 
1 mom. i 6 kap. i lagen om andelslag vilket 
gäller bokslut och koncernbokslut.  

Vid upprättande av koncernbokslut för 
kreditinstitut tillämpas inte vad som i bokfö-
ringslagens 6 kap. 1 § 3 mom. föreskrivs om 
skyldighet för små bokföringsskyldiga att 
upprätta koncernbokslut, i 2 § 2 och 3 mom. 
om finansieringsanalys och verksamhetsbe-
rättelse för koncerner, i 7 § 6 mom. om hur 
små koncerner skall dela upp avskrivnings-
differensen och reserver samt i 9 § om till-
lämpning av poolningsmetoden, 8 kap. 9 § 
1 mom. i aktiebolagslagen samt 6 kap. 8 § 
1 och 3 mom. i lagen om andelslag. Vid 
upprättande av koncernbokslut tillämpas 
6 kap. 4 § 2 och 3 mom. i bokföringslagen i 
den omfattning som de däri angivna beräk-
ningsprinciperna och lagrummen med stöd 
av 2 mom. skall tillämpas på kreditinstitut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som föreskrivs i 3 kap. 9 och 11 § i 
bokföringslagen, i 8 kap. 10 § i aktiebolags-
lagen och i 6 kap. 9 § i lagen om andelslag 
skall inte tillämpas på registrering eller an-
nat offentliggörande av ett kreditinstituts el-
ler en holdingsammanslutnings bokslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
41 § 

Delårsrapport och årsrapport 

En depositionsbank skall för varje räken-
skapsperiod som är längre än sex månader 
upprätta en delårsrapport för de sex första 
eller för de tre, sex och nio första månader-
na, om inte något annat följer av 2 kap. 5 § 
1 mom. värdepappersmarknadslagen. På 
delårsrapporterna skall i övrigt tillämpas vad 
som bestäms i 2 och 3 mom. samt i 2 kap. 
5 § 2—4 mom. värdepappersmarknadsla-
gen. På motsvarande sätt skall en deposi-
tionsbank upprätta årsrapporter med iaktta-
gande i tilllämpliga delar av 2 kap. 5 a § 

41 § 

Delårsrapport och årsrapport  

En depositionsbank skall för varje räken-
skapsperiod som är längre än sex månader 
upprätta en delårsrapport för de sex första 
eller för de tre, sex och nio första månader-
na, om inte något annat följer av 2 kap. 5 § 
1 mom. i värdepappersmarknadslagen. På 
delårsrapporterna skall i övrigt tillämpas vad 
som bestäms i 2 och 3 mom. samt i 2 kap. 
5 § 2—4 mom. i värdepappersmarknadsla-
gen. På motsvarande sätt skall en deposi-
tionsbank upprätta årsrapporter med iaktta-
gande i tillämpliga delar av 2 kap. 5 a § i 
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värdepappersmarknadslagen. Om inte något 
annat följer av denna paragraf gäller i fråga 
om delårsrapporten och årsrapporten för de-
positionsbanker på vilka tillämpas 2 kap. 5 § 
värdepappersmarknadslagen eller 11 kap. 
12 § lagen om aktiebolag dessutom vad som 
i nämnda lagar bestäms om delårsrapporter 
och årsrapporter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

värdepappersmarknadslagen. Om inte något 
annat följer av denna paragraf gäller i fråga 
om delårsrapporten och årsrapporten för de-
positionsbanker på vilka tillämpas 2 kap. 5 § 
i värdepappersmarknadslagen dessutom vad 
som i nämnda lag bestäms om delårsrappor-
ter och årsrapporter. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
44 § 

Finansinspektionens skyldighet att förordna 
revisor samt särskild granskning och grans-

kare 

Finansinspektionen skall för kreditinstitut 
förordna en revisor enligt 27 § revisionsla-
gen, 10 kap. 1 § 4 mom. lagen om aktiebo-
lag och 7 kap. 5 § lagen om andelslag samt 
förordna om särskild granskning och grans-
kare enligt 10 kap. 14 § lagen om aktiebolag 
och 7 kap. 7 § lagen om andelslag. När det 
gäller förordnande av revisor samt särskild 
granskning och granskare i de ovan angivna 
fallen skall i övrigt tillämpas revisionslagen, 
lagen om aktiebolag och lagen om andels-
lag. Finansinspektionen skall dessutom för-
ordna en behörig revisor för kreditinstitut 
som inte har en revisor som uppfyller de i 
43 § angivna kraven. 
 

44 § 

Finansinspektionens skyldighet att förordna 
revisor samt särskild granskning och grans-

kare 

Finansinspektionen skall för kreditinstitut 
förordna en revisor enligt 27 § i revisionsla-
gen och 7 kap. 5 § i lagen om andelslag 
samt förordna om särskild granskning och 
granskare enligt 7 kap. 7 § i aktiebolagsla-
gen och 7 kap. 7 § i lagen om andelslag. När 
det gäller förordnande av revisor samt sär-
skild granskning och granskare i de ovan 
angivna fallen skall i övrigt tillämpas revi-
sionslagen, aktiebolagslagen och lagen om 
andelslag. Finansinspektionen skall dessut-
om förordna en behörig revisor för kreditin-
stitut som inte har en revisor som uppfyller 
de i 43 § angivna kraven. 
 

 
81 § 

Begränsningar av vinstutdelningen till följd 
av soliditeten och stora kundrisker  

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om den rätt till utdelning som till-

kommer aktieägarna i andra finansiella insti-
tut i aktiebolagsform än värdepappersföre-
tag gäller, utan hinder av 1 mom., 12 kap. 
4 § 2 och 3 mom. lagen om aktiebolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

81 § 

Begränsningar av vinstutdelningen till följd 
av soliditeten och stora kundrisker  

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om den rätt till utdelning som till-

kommer aktieägarna i andra finansiella insti-
tut i aktiebolagsform än värdepappersföre-
tag gäller, utan hinder av 1 mom., bestäm-
melserna i 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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94 § 

Tystnadsplikt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som föreskrivs i 9 kap. 12 § 4 mom. 

lagen om aktiebolag och 7 kap. 6 § lagen 
om andelslag gäller inte ett kreditinstitut el-
ler ett företag som hör till samma konsolide-
ringsgrupp som kreditinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

94 § 

Tystnadsplikt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som föreskrivs i 7 kap. 6 § i lagen om 

andelslag gäller inte kreditinstitut eller före-
tag som hör till samma konsolideringsgrupp 
som kreditinstitutet. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
97 b § 

Tillämpning av de i lagen om aktiebolag 
och lagen om andelslag ingående bestäm-

melserna om penninglån 

På kreditinstitut och på finansiella institut 
som hör till samma konsolideringsgrupp 
som dessa tillämpas inte 12 kap. 7 § lagen 
om aktiebolag och 8 kap. 7 § lagen om an-
delslag. I 24 a § ingår bestämmelser om be-
viljande av penninglån för finansiering av 
förvärv av egna aktier eller andelar eller ak-
tier eller andelar i moderföretaget. 
 

97 b § 

Tillämpning av de i lagen om andelslag in-
gående bestämmelserna om penninglån 

 
På kreditinstitut och på finansiella institut 

som hör till samma konsolideringsgrupp 
som dessa tillämpas inte 8 kap. 7 § i lagen 
om andelslag. I 24 a § ingår bestämmelser 
om beviljande av penninglån för finansie-
ring av förvärv av egna aktier eller andelar 
eller aktier eller andelar i moderföretaget. 
 

 
98 § 

Kreditinstitutsbrott 

Den som 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) i sådana fall som avses i 2 kap. 9 §, 
4 kap. 9 eller 12 c §, 13 kap. 15 §, 14 kap. 
16 § eller 14 a kap. 4 § lagen om aktiebo-
lag, 12 kap. 4, 5, 10 och 12 § lagen om an-
delslag samt 12 och 26 § sparbankslagen 
till en registermyndighet eller domstol ger 
felaktig anmälan eller försäkran eller felak-
tigt intyg om betalning av ett kreditinstituts 
aktiekapital, grundfondskapital, placerings-
andelskapital eller skuld, eller 

5) bryter mot vad som i lagen om aktiebo-
lag, lagen om andelslag eller sparbanksla-
gen föreskrivs om utlåtande av en revisor 
såsom oberoende sakkunnig, 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 

98 §

Kreditinstitutsbrott 

Den som 
— — — — — — — — — — — — — —  

(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) bryter mot vad som i sparbankslagen 
föreskrivs om utlåtande av en revisor såsom 
oberoende sakkunnig, 
 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
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annat ställe i lag, för kreditinstitutsbrott dö-
mas till böter eller fängelse i högst sex må-
nader. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

annat ställe i lag, för kreditinstitutsbrott dö-
mas till böter eller fängelse i högst sex må-
nader. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
100 b § 

Brott mot bestämmelserna om kreditinstituts 
likvidation 

Den som i egenskap av ett kreditinstituts 
styrelsemedlem eller likvidator grovt för-
summar att fullgöra en skyldighet som en-
ligt 13 kap. lagen om aktiebolag, 6 kap. la-
gen om affärsbanker och andra kreditinstitut 
i aktiebolagsform, 8 kap. sparbankslagen, 
19 kap. lagen om andelslag eller 9 kap. la-
gen om andelsbanker och andra kreditinsti-
tut i andelslagsform åligger i egenskap av ett 
kreditinstituts styrelsemedlem eller likvida-
tor skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe i lag, för brott mot bestämmel-
serna om kreditinstituts likvidation dömas 
till böter. 
 

100 b § 

Brott mot bestämmelserna om kreditinstituts 
likvidation 

Den som i egenskap av ett kreditinstituts 
styrelsemedlem eller likvidator grovt för-
summar att fullgöra en skyldighet som en-
ligt 20 kap. i aktiebolagslagen, 6 kap. i la-
gen om affärsbanker och andra kreditinstitut 
i aktiebolagsform, 8 kap. i sparbankslagen, 
19 kap. i lagen om andelslag eller 9 kap. i 
lagen om andelsbanker och andra kreditin-
stitut i andelslagsform åligger i egenskap av 
ett kreditinstituts styrelsemedlem eller likvi-
dator skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe i lag, för brott mot bestämmel-
serna om kreditinstituts likvidation dömas 
till böter. 

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 
Denna lags bestämmelser om bokslut och 

revisionsberättelse skall tillämpas senast på 
den räkenskapsperiod som börjar efter den-
na lags ikraftträdande. 

——— 
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19. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebo-

lagsform (1501/2001) 8 § och 9 § 2 mom., 
ändras 1 § 2 mom., 4 och 5 §, 5 a §, 5 b § 2 mom., 6 § 1 och 2 mom., 6 a §, 7 §, 9 § 1 och 

4 mom., 10 och 11 §, 13 § 1 och 3 mom., 15 och 16 §, 18 § 2 och 3 mom., 18 a §, 20 § 
1, 2 och 5 mom., i 20 b § det inledande stycket samt 25 §, 

av dem 5 a § och 5 b § 2 mom. sådana de lyder i lag 702/2004, 6 a § sådan den lyder i lag 
749/2004, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 589/2003 samt 20 § 1 och 2 mom. sådana de 
lyder i sistnämnda lag, 18 a § och i 20 b § 1 mom. det inledande stycket sådana de lyder i lag 
408/2004, samt 

fogas till lagen en ny 3 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

På kreditinstitut tillämpas lagen om ak-
tiebolag (734/1978) om inte något annat fö-
reskrivs nedan i denna lag eller i kreditinsti-
tutslagen (1607/1993). På sparbanksaktiebo-
lag som avses i sparbankslagen (1502/2001) 
tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 
sparbankslagen samt på andelsbanksaktiebo-
lag som avses i lagen om andelsbanker och 
andra kreditinstitut i andelslagsform 
(1504/2001) vad som föreskrivs i den sist 
nämnda lagen. På kreditinstitut som bedri-
ver sådan hypoteksbanksverksamhet som 
avses i lagen om hypoteksbanker 
(1240/1999) tillämpas dessutom vad som 
förskrivs i lagen om hypoteksbanker. 
 

1 kap. 

Almänna bestämmelser 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På kreditinstitut tillämpas aktiebolagsla-
gen (  /  ) om inte något annat föreskrivs 
nedan i denna lag eller i kreditinstitutslagen 
(1607/1993). På sparbanksaktiebolag som 
avses i sparbankslagen (1502/2001) tilläm-
pas dessutom vad som föreskrivs i spar-
bankslagen samt på andelsbanksaktiebolag 
som avses i lagen om andelsbanker och and-
ra kreditinstitut i andelslagsform 
(1504/2001) vad som föreskrivs i den sist 
nämnda lagen. På kreditinstitut som bedri-
ver sådan hypoteksbanksverksamhet som 
avses i lagen om hypoteksbanker 
(1240/1999) tillämpas dessutom vad som 
förskrivs i lagen om hypoteksbanker. 
 

 
 3 a §

Ett kreditinstitut kan ombildas till ett kre-
ditinstitut i andelslagsform med iakttagande 
av vad som föreskrivs i 19 kap. i aktiebo-
lagslagen. På en ändring av företagsformen 
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skall dessutom på motsvarande sätt tilläm-
pas vad som i 6 § 1 mom. föreskrivs om fu-
sion. 
 

 
4 § 

Ett kreditinstituts fusionsplan skall, utöver 
vad som föreskrivs i 14 kap. 4 § lagen om 
aktiebolag, innehålla en utredning om såda-
na förbindelser vilka avses i 74 § 1 mom. 
2 och 3 punkten kreditinstitutslagen och vil-
kas borgenärer kan motsätta sig beviljande 
av tillstånd som avses i 14 kap. 13 § lagen 
om aktiebolag. 
 

4 § 
Ett kreditinstituts fusionsplan skall, utöver 

vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i aktiebo-
lagslagen, innehålla en utredning om sådana 
förbindelser vilka avses i 74 § 1 mom. 2 och 
3 punkten kreditinstitutslagen och vilkas 
borgenärer kan motsätta sig fusionen enligt 
16 kap. 6 § 1 mom. i aktiebolagslagen. 
 

 
5 § 

De kreditinstitut som deltar i fusionen el-
ler, om det är fråga om dotterbolagsfusion, 
det kreditinstitut som är moderföretag, skall 
göra anmälan om fusionen till finansinspek-
tionen. Anmälan, till vilken skall fogas fu-
sionsplanen och de handlingar som avses i 
14 kap. 13 § 2 mom. lagen om aktiebolag, 
skall tillställas finansinspektionen innan 
kreditinstitutet ansöker om tillstånd att verk-
ställa fusionen. Finansinspektionen kan efter 
att ha fått anmälan kräva att få också andra 
uppgifter som den anser vara behövliga. 
 

Registermyndigheten skall omedelbart 
underrätta finansinspektionen om en sådan 
anmälan som avses i 6 kap. 6 § 3 mom. la-
gen om aktiebolag. 
 

Finansinspektionen kan vid fusion som 
avses i 14 kap. 1 § 2 mom. 1 punkten lagen 
om aktiebolag före det datum som avses i 
14 kap. 14 § 1 mom. lagen om aktiebolag 
motsätta sig att fusionen sker, genom att un-
derrätta registermyndigheten om detta, ifall 
fusionen sannolikt äventyrar förutsättning-
arna för det övertagande kreditinstitutets 
koncession. De kreditinstitut som deltar i 
fusionen skall utan dröjsmål underrättas om 
att finansinspektionen motsätter sig fusio-
nen. I 14 kap. 13 § lagen om aktiebolag av-
sett tillstånd att verkställa en fusion får inte 
beviljas om finansinspektionen i ett sådant 
fall som avses ovan i detta moment motsät-
ter sig fusionen. 

Besvär över finansinspektionens beslut 

5 §
De kreditinstitut som deltar i fusionen el-

ler, om det är fråga om dotterbolagsfusion, 
det kreditinstitut som är moderföretag, skall 
göra anmälan om fusionen till finansinspek-
tionen. Anmälan, till vilken skall fogas fu-
sionsplanen och det yttrande som avses i 
16 kap. 4 § i aktiebolagslagen, skall tillstäl-
las Finansinspektionen innan kreditinstitutet 
ansöker om sådan kallelse som avses i 
16 kap. 6 § i aktiebolagslagen. Finansin-
spektionen kan efter att ha fått anmälan krä-
va att få också andra uppgifter som den an-
ser vara behövliga. 

Registermyndigheten skall omedelbart 
underrätta Finansinspektionen om en sådan 
anmälan om en borgenärs motstånd som av-
ses i 16 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagsla-
gen. 

Finansinspektionen kan vid fusion som 
avses i 16 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i ak-
tiebolagslagen motsätta sig att fusionen 
sker, genom att inom en månad från det da-
tum som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen underrätta registermyndigheten 
om detta, ifall fusionen sannolikt äventyrar 
förutsättningarna för det övertagande kredit-
institutets koncession. De kreditinstitut som 
deltar i fusionen skall utan dröjsmål under-
rättas om att Finansinspektionen motsätter 
sig fusionen. Fusionen får i ett sådant fall 
som avses ovan i detta moment registreras 
endast om Finansinspektionen inte motsät-
ter sig den inom den tid som anges ovan. 

 
Besvär över Finansinspektionens beslut 



 RP 109/2005 rd 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

363

som avses i denna paragraf skall behandlas i 
brådskande ordning. 
 

som avses i denna paragraf skall behandlas i 
brådskande ordning. 
 

 
5 a § 

Har en borgenär motsatt sig fusion skall 
registermyndigheten begära Finansinspek-
tionens utlåtande om hur ett verkställande 
av fusionen påverkar borgenärens ställning 
och om fusionen behöver verkställas utan 
dröjsmål för att en stabil verksamhet skall 
kunna tryggas vid kreditinstituten. Regis-
termyndigheten skall utan hinder av det som 
i 14 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag 
föreskrivs om villkoren för beviljande av 
verkställighetstillstånd bevilja verkställig-
hetstillstånd trots att borgenären motsätter 
sig detta, om Finansinspektionen i sitt utlå-
tande anser att verkställandet av fusionen 
inte försvagar borgenärens ekonomiska 
ställning och fusionen behöver verkställas 
utan dröjsmål för att en stabil verksamhet 
skall kunna tryggas vid kreditinstituten. 
 

5 a § 
Har en borgenär motsatt sig fusion skall 

registermyndigheten begära Finansinspek-
tionens utlåtande om hur ett verkställande 
av fusionen påverkar borgenärens ställning 
och om huruvida fusionen behöver verkstäl-
las utan dröjsmål för att en stabil verksam-
het skall kunna tryggas vid kreditinstituten. 
Registermyndigheten skall utan hinder av 
det som i 16 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolags-
lagen föreskrivs om förutsättningarna för 
registrering registrera verkställandet av fu-
sionen trots att borgenären motsätter sig det-
ta, om Finansinspektionen i sitt utlåtande 
anser att verkställandet av fusionen inte för-
svagar borgenärens ekonomiska ställning 
och fusionen behöver verkställas utan 
dröjsmål för att en stabil verksamhet skall 
kunna tryggas vid kreditinstituten. 
 

 
5 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 § 
2 mom. i nämnda lag har meddelat regis-
termyndigheten att kreditinstitutet inte har 
iakttagit bestämmelserna om fusion eller be-
stämmelserna om fortsättande av verksam-
heten i Finland eller avslutande av verksam-
heten. Tillstånd får beviljas före den dag 
som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om 
aktiebolag endast om finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig en flytt-
ning av hemorten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det vid fusionen övertagande bolaget 
registreras i någon annan stat än Finland till-
lämpas dock inte 5 § 3 och 4 mom. på fu-
sionen. För en sådan fusion får registermyn-
digheten inte ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag (742/2004), 
om Finansinspektionen innan ett sådant till-
stånd har beviljats som avses i 4 § 2 mom. i 
nämnda lag har meddelat registermyndighe-
ten att kreditinstitutet inte har iakttagit be-
stämmelserna om fusion, om fortsättande av 
verksamheten i Finland eller om avslutande 
av verksamheten. Tillstånd får beviljas in-
nan en månad har förflutit från den dag som 
avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagsla-
gen endast om Finansinspektionen har med-
delat att den inte motsätter sig en flyttning 
av hemorten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 § 

Vad som i 14 kap. 13 och 14 § lagen om 
aktiebolag föreskrivs om borgenärer skall 
inte tillämpas på insättare. Det överlåtande 

6 § 
Vad som i 16 kap. 6—7 och 15 § i aktie-

bolagslagen föreskrivs om borgenärer skall 
inte tillämpas på insättare. Det överlåtande 
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kreditinstitutet skall emellertid underrätta 
insättarna om fusionen senast tre månader 
före det datum som registermyndigheten sät-
ter ut för de övriga borgenärerna med stöd 
av 14 kap. 14 § lagen om aktiebolag. I med-
delandet skall uppges det övertagande kre-
ditinstitutets firma och adress. Av medde-
landet skall dessutom framgå att i det fall att 
en insättares sammanlagda insättningar i de 
kreditinstitut som deltar i fusionen översti-
ger den maximigräns för insättningsgarantin 
som anges i 65 j § kreditinstitutslagen, skall 
på insättningsgarantin tillämpas 65 q § i den 
nämnda lagen. Insättaren har rätt att inom 
sex månader från mottagandet av meddelan-
det, utan hinder av de ursprungliga avtals-
villkoren säga upp en insättning som enligt 
65 j § kreditinstitutslagen helt eller delvis 
faller utanför insättningsgarantin. 
 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om insättare 
skall på motsvarande sätt tillämpas på det 
övertagande kreditinstitutets insättare, om 
det övertagande kreditinstitutets borgenärer 
skall höras enligt 14 kap. 14 § lagen om ak-
tiebolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

kreditinstitutet skall emellertid underrätta 
insättarna om fusionen senast tre månader 
före det datum som registermyndigheten sät-
ter ut för de övriga borgenärerna med stöd 
av 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen. I 
meddelandet skall uppges det övertagande 
kreditinstitutets firma och adress. Av med-
delandet skall dessutom framgå att i det fall 
att en insättares sammanlagda insättningar i 
de kreditinstitut som deltar i fusionen över-
stiger den maximigräns för insättnings-
garantin som anges i 65 j § i kreditinsti-
tutslagen, skall på insättningsgarantin till-
lämpas 65 q § i den nämnda lagen. Insätta-
ren har rätt att inom sex månader från mot-
tagandet av meddelandet, utan hinder av de 
ursprungliga avtalsvillkoren säga upp en in-
sättning som enligt 65 j § i kreditinstitutsla-
gen helt eller delvis faller utanför insätt-
ningsgarantin. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om insättare 
skall på motsvarande sätt tillämpas på det 
övertagande kreditinstitutets insättare, om 
det övertagande kreditinstitutets borgenärer 
skall höras enligt 16 kap. 6 § 3 mom. i ak-
tiebolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 a § 

Om kreditinstitutets hemort flyttas till nå-
gon annan stat eller det övertagande kredit-
institutet vid en fusion registreras i någon 
annan stat och en insättning efter åtgärden 
inte alls eller bara delvis kommer att omfat-
tas av insättningsgaranti, har insättaren rätt 
att säga upp insättningen även så att kredit-
institutet utan dröjsmål skall betala ut den 
uppsagda insättningen eller ställa betryg-
gande säkerhet för betalningen. Uppsäg-
ningen skall ske skriftligen en månad före 
den dag som nämns i den kungörelse som 
enligt 14 kap. 14 § i lagen om aktiebolag 
skall utfärdas till kreditinstitutets borgenä-
rer. Insättarens rätt att säga upp insättningen 
i enlighet med denna paragraf skall nämnas i 
det meddelande som avses i 6 §. Kreditinsti-
tutet skall underrätta Finansinspektionen om 
uppsägningen utan dröjsmål efter det att 
uppsägningstiden enligt denna paragraf har 
gått ut. 
 

6 a § 
Om kreditinstitutets hemort flyttas till nå-

gon annan stat eller det övertagande kredit-
institutet vid en fusion registreras i någon 
annan stat och en insättning efter åtgärden 
inte alls eller bara delvis kommer att omfat-
tas av insättningsgaranti, har insättaren rätt 
att säga upp insättningen även så att kredit-
institutet utan dröjsmål skall betala ut den 
uppsagda insättningen eller ställa betryg-
gande säkerhet för betalningen. Uppsäg-
ningen skall ske skriftligen senast den dag 
som anges i den kallelse på kreditinstitutets 
borgenärer som avses i 16 kap. 6 § i aktie-
bolagslagen. Insättarens rätt att säga upp in-
sättningen i enlighet med denna paragraf 
skall nämnas i det meddelande som avses i 
6 §. Kreditinstitutet skall underrätta Finans-
inspektionen om uppsägningen utan dröjs-
mål efter att uppsägningstiden enligt denna 
paragraf har gått ut. 
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7 § 

För ett kreditinstitut som bildas i samband 
med en kombinationsfusion skall ansökas 
om koncession enligt 10 § kreditinstitutsla-
gen. Till ansökan om koncession skall, ut-
över vad som föreskrivs i kreditinstitutsla-
gen, fogas registermyndighetens tillstånd att 
verkställa fusionen enligt 14 kap. 13 § lagen 
om aktiebolag. 

En kombinationsfusion får inte registreras 
om inte den koncession som avses i 1 mom. 
samtidigt registreras. 
 

7 § 
För ett kreditinstitut som bildas i samband 

med en kombinationsfusion skall ansökan 
om koncession göras enligt 10 § i kreditin-
stitutslagen. En kombinationsfusion får inte 
registreras, om inte koncessionen samtidigt 
registreras. 
 

 
8 § 

Ett kreditinstitut kan, utöver vad som före-
skrivs i 14 a kap. 1 § 2 mom. lagen om ak-
tiebolag, delas så att 

1) det ursprungliga kreditinstitutets samt-
liga tillgångar och skulder övergår till två 
eller flera tidigare bildade aktiebolag, var-
vid aktieägarna i det ursprungliga kreditin-
stitutet som vederlag får aktier i det överta-
gande företaget och det ursprungliga kredit-
institutet upplöses, eller så att 

2) en del av det ursprungliga kreditinstitu-
tets tillgångar eller skulder övergår till ett 
eller flera tidigare bildade aktiebolag, och 
det ursprungliga kreditinstitutets aktieägare 
som vederlag får aktier i det övertagande 
företaget. 

Vederlaget kan också bestå av pengar, av 
annan egendom och av förbindelser. Om 
ägaren till en röstberättigad aktie erbjuds 
annat vederlag än motsvarande aktier i det 
övertagande bolaget, har ägaren emellertid 
alltid rätt att i stället få penningersättning, 
om inte något annat bestäms i bolagsord-
ningen. 

På sådan delning som avses i 1 mom. 
1 och 2 punkten skall tillämpas 14 a kap. 
lagen om aktiebolag, om inte nedan före-
skrivs något annat. 

Beslut om sådan delning som avses i 
1 mom. 1 och 2 punkten skall alltid fattas 
vid det övertagande företagets bolagsstäm-
ma. 

Det ursprungliga kreditinstitutets aktie-
ägare samt de rättsinnehavare som avses i 
14 kap. 3 § lagen om aktiebolag har rätt att 
vid delning som avses i 1 mom. 1 och 

 
(upphävs) 
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2 punkten yrka inlösning enligt 14 kap. 12 § 
lagen om aktiebolag. 
 
 

9 § 
På det ursprungliga kreditinstitutets del-

ningsplan samt på registermyndighetens till-
stånd att verkställa delningen skall tillämpas 
4—6 §. Det som föreskrivs i 5 § 3 mom. 
skall emellertid inte tillämpas på delning 
som avses i 14 a kap. 1 § 2 mom. 1 punkten 
lagen om aktiebolag, om de företag som bil-
das vid delningen är enbart kreditinstitut. 
 

Sådan kungörelse som avses i 1 mom. 
skall vid delning som avses i 8 § 1 mom. 
1 och 2 punkten utfärdas också på det över-
tagande företagets borgenärer, om delning-
en enligt ett sakkunnigutlåtande som avses i 
14 a kap. 2 § 1 mom. lagen om aktiebolag 
är ägnad att äventyra betalningen av det 
övertagande företagets skulder. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i 14 a kap. 6 § 2 mom. lagen om 
aktiebolag föreskrivs om det ursprungliga 
bolagets skulder tillämpas inte på sådana 
skulder eller delar av skulder som kan ersät-
tas ur den i 6 a kap. kreditinstitutslagen av-
sedda insättningsgarantifonden eller den i 
6 kap. lagen om värdepappersföretag 
(579/1966) avsedda ersättningsfonden. 
 

9 § 
På det ursprungliga kreditinstitutets del-

ningsplan samt på registermyndighetens till-
stånd att verkställa delningen skall 4—6 § 
tillämpas. Det som föreskrivs i 5 § 3 mom. 
skall emellertid inte tillämpas på sådan total 
delning som avses i 17 kap. 2 § 1 mom. 
1 punkten i aktiebolagslagen, om delningen 
resulterar i nybildade bolag som är enbart 
kreditinstitut. 

(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i 17 kap. 16 § 6 mom. i aktiebo-
lagslagen föreskrivs om det ursprungliga 
bolagets skulder tillämpas inte på sådana 
skulder eller delar av skulder som kan ersät-
tas ur den i 6 a kap. i kreditinstitutslagen av-
sedda insättningsgarantifonden eller den i 6 
kap. i lagen om värdepappersföretag 
(579/1966) avsedda ersättningsfonden. 
 

 
10 § 

Vad som i 6 kap. 5—7 § lagen om aktie-
bolag föreskrivs om borgenärer skall vid 
tillämpningen av detta kapitel i fråga om 
den för vilken kreditinstitutet har ställt bor-
gen eller ingått någon annan jämförbar för-
bindelse eller som på grund av ett derivatav-
tal med kreditinstitutet kan få en penning-
fordran, om förbindelsen övergår på någon 
annan än ett annat kreditinstitut som avses i 
2 § lagen om kreditinstitut. 
 

10 § 
Vad som i 14 kap. 2—5 § samt 17 kap. 

6—7 § och 15 § i aktiebolagslagen före-
skrivs om borgenärer skall vid tillämpning-
en av detta kapitel tillämpas på den för vil-
ken kreditinstitutet har ställt borgen eller in-
gått någon annan jämförbar förbindelse eller 
på den som på grund av ett derivatavtal med 
kreditinstitutet kan få en penningfordran, 
om förbindelsen övergår på någon annan än 
ett annat kreditinstitut som avses i 2 § i la-
gen om kreditinstitut. 
 

 
11 § 

Vid nedsättning av ett kreditinstituts ak-
tiekapital, överkursfond och reservfond så 
att verkställigheten av nedsättningsbeslutet i 
enlighet med 6 kap. 5 § 1 mom. lagen om 

11 § 
Vid minskning av ett kreditinstituts aktie-

kapital, överkursfond eller reservfond eller 
vid utdelning av fritt eget kapital på ett så-
dant sätt att borgenärerna i enlighet med 
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aktiebolag förutsätter registermyndighetens 
tillstånd samt vid ansökan om tillstånd till 
vinstutdelning enligt 6 kap. 4 § 3 mom. la-
gen om aktiebolag, skall på insättare inte 
tillämpas vad som i 6 kap. 5—7 § lagen om 
aktiebolag föreskrivs om borgenärer. 
 

14 kap. 2 § i aktiebolagslagen har rätt att 
motsätta sig minskningen eller utdelningen, 
skall på insättare inte tillämpas vad som i 
14 kap. 2—5 § i aktiebolagslagen föreskrivs 
om borgenärer. 
 

 
13 § 

Det överlåtande kreditinstitutets styrelse 
skall göra upp en överlåtelseplan för vilken i 
tillämpliga delar gäller 14 a kap. 2 § lagen 
om aktiebolag, likväl inte 14 kap. 6 och 7 § 
lagen om aktiebolag. På överlåtelseplanen 
skall dessutom tillämpas vad som föreskrivs 
i 4 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid överlåtelse av ett kreditinstituts af-
färsverksamhet skall i tillämpliga delar iakt-
tas 14 a kap. 6 § 2 mom. lagen om aktiebo-
lag och 9 § 4 mom. i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 
Det överlåtande kreditinstitutets styrelse 

skall göra upp en överlåtelseplan för vilken i 
tillämpliga delar gäller 17 kap. 3 § i aktiebo-
lagslagen. På överlåtelseplanen skall dess-
utom tillämpas vad som föreskrivs ovan i 
4 §. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid överlåtelse av ett kreditinstituts af-
färsverksamhet skall i tillämpliga delar iakt-
tas 17 kap. 16 § 6 mom. i aktiebolagslagen 
och 9 § 4 mom. i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 § 

Beslut om att ett kreditinstitut avstår från 
sin koncession skall fattas i den ordning 
som föreskrivs i 9 kap. 14 § lagen om aktie-
bolag. 
 

15 § 
Beslut om att ett kreditinstitut avstår från 

sin koncession skall fattas med sådan kvali-
ficerad majoritet som avses i 5 kap. 27 § i 
aktiebolagslagen. 
 

 
16 § 

Registermyndighetens tillstånd att avstå 
från koncessionen skall utverkas. I fråga om 
koncessionen iakttas i tillämpliga delar vad 
som föreskrivs i 6 kap. 5—7 § lagen om ak-
tiebolag samt i 10 § i denna lag. Om ansö-
kan samtidigt gäller delning av kreditinstitu-
tet eller verkställighet av överlåtelse av af-
färsverksamheten, kan kungörelse på borge-
närerna utfärdas och tillstånd beviljas ge-
mensamt, såväl för delningen eller överlå-
telsen av affärsverksamheten som för avstå-
endet från koncessionen. 
 

16 § 
Registermyndighetens tillstånd att avstå 

från koncessionen skall utverkas. I fråga om 
koncessionen iakttas i tillämpliga delar vad 
som föreskrivs i 14 kap. 2—5 § i aktiebo-
lagslagen samt i 10 § i denna lag. En sådan 
kallelse på borgenärerna som gäller delning 
av ett kreditinstitut eller överlåtelse av dess 
affärsverksamhet kan utfärdas samtidigt 
som en kungörelse som gäller avstående 
från koncessionen, om ansökningarna läm-
nas in på samma gång. 
 

 
18 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten och domstolen skall 

senast den dag som anges i 13 kap. 5 § lagen 
om aktiebolag begära finansinspektionens 
utlåtande om avregistrering eller förordnan-

18 §
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten och domstolen skall 
senast den dag som anges i 20 kap. 5 § i ak-
tiebolagslagen begära Finansinspektionens 
utlåtande om avregistrering eller förordnan-
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de om trädande i likvidation. 
På upplösning av kreditinstitut tillämpas 

inte 13 kap. 2 § 2 och 3 mom. lagen om ak-
tiebolag och inte heller 24 § handels-
registerlagen (129/1979). 
 

de om likvidation. 
På kreditinstitut tillämpas inte 24 § i han-

delsregisterlagen (129/1979). 
 

 
18 a § 

Ett kreditinstitut skall informera Finansin-
spektionen innan kreditinstitutet försätts i 
likvidation genom bolagsstämmans beslut. 
Vad som ovan föreskrivs om bolagsstäm-
mans beslut iakttas i tillämpliga delar beträf-
fande sådant enhälligt beslut av aktieägarna 
som avses i 9 kap. 1 a § lagen om aktiebo-
lag. 
 

18 a § 
Ett kreditinstitut skall informera Finansin-

spektionen innan kreditinstitutet försätts i 
likvidation genom bolagsstämmans beslut. 
Vad som ovan föreskrivs om bolagsstäm-
mans beslut iakttas i tillämpliga delar beträf-
fande sådant enhälligt beslut av aktieägarna 
som avses i 5 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolags-
lagen. 
 

 
20 § 

När Finansinspektionen beslutar att ett 
kreditinstitut skall försättas i likvidation 
skall den samtidigt utse en eller flera likvi-
datorer. På likvidatorerna tillämpas i övrigt 
13 kap. 6 § lagen om aktiebolag. Också Fi-
nansinspektionen kan, utöver vad som före-
skrivs i det nämnda lagrummet, ansöka om 
ett sådant förordande som avses i 13 kap. 
6 § 2 mom. lagen om aktiebolag. 

Likvidatorerna skall göra sådan anmälan 
som avses i 13 kap. 9 § lagen om aktiebolag 
till insättningsgarantifonden, säkerhetsfon-
den och ersättningsfonden för investerar-
skydd, om kreditinstitutet är medlem av 
fonden samt, när anmälan inte är baserad på 
ett beslut som avses i 19 §, till Finansin-
spektionen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Likvidatorerna skall till finansinspektio-
nen lämna slutredovisningen samt den an-
mälan som avses i 13 kap. 14 § 1 mom. la-
gen om aktiebolag för kännedom. 
 

20 § 
När Finansinspektionen beslutar att ett 

kreditinstitut skall försättas i likvidation 
skall den samtidigt utse en eller flera likvi-
datorer. På likvidatorerna tillämpas i övrigt 
20 kap. 9 § 1 och 3 mom. i aktiebolagsla-
gen. Också Finansinspektionen kan, utöver 
vad som föreskrivs i det nämnda lagrummet, 
ansöka om ett sådant förordnande som avses 
i 20 kap. 9 § 3 mom. i aktiebolagslagen.  

Likvidatorerna skall göra sådan anmälan 
som avses i 20 kap. 10 § i aktiebolagslagen 
till insättningsgarantifonden, säkerhetsfon-
den och ersättningsfonden för investerar-
skydd, om kreditinstitutet är medlem av 
fonden samt, när anmälan inte är baserad på 
ett beslut som avses i 19 §, till Finansin-
spektionen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Likvidatorerna skall till Finansinspektio-
nen för kännedom lämna slutredovisningen 
samt den anmälan som avses i 20 kap. 17 § 
1 mom. i aktiebolagslagen. 
 

 
20 b § 

Ett kreditinstituts likvidator skall i det 
meddelande till borgenärerna som avses i 
13 kap. 9 a § 2 mom. lagen om aktiebolag 
dessutom nämna 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

20 b § 
När borgenärerna vid ett kreditinstituts 

likvidation underrättas om en kungörelse på 
borgenärerna på det sätt som avses i 
20 kap. 14 § i aktiebolagslagen och i 4 § 
3 mom. i lagen om offentlig stämning 
(729/2003) skall i meddelandet dessutom 
nämnas 
— — — — — — — — — — — — — —  
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25 § 
Angående sådan skadeståndsskyldighet 

för ett kreditinstituts stiftare, aktieägare, för-
valtningsråds- och styrelsemedlemmar samt 
verkställande direktören som grundar sig på 
brott mot denna lag föreskrivs i kreditinsti-
tutslagen. I 15 kap. 5—7 § lagen om aktie-
bolag finns bestämmelser om väckande av 
skadeståndstalan som grundar sig på ovan 
avsedd skadeståndsskyldighet. Bestämmel-
ser om revisorers skadeståndsskyldighet 
finns i revisionslagen (936/1994). 

Finansinspektionen har, om den anser att 
insättarnas intresse kräver det, rätt att utan 
hinder av 15 kap. 5 och 6 § lagen om aktie-
bolag väcka skadeståndstalan för kreditinsti-
tutets räkning mot en sådan person eller 
sammanslutning som avses i 97 c § kreditin-
stitutslagen. 
 

25 § 
Angående sådan skadeståndsskyldighet 

för ett kreditinstituts aktieägare, förvalt-
ningsråds- och styrelsemedlemmar samt 
verkställande direktören som grundar sig på 
brott mot denna lag föreskrivs i kreditinsti-
tutslagen. I 22 kap. 6—8 § i aktiebolagsla-
gen finns bestämmelser om väckande av 
skadeståndstalan som grundar sig på ovan 
avsedd skadeståndsskyldighet. Bestämmel-
ser om revisorers skadeståndsskyldighet 
finns i revisionslagen (936/1994). 

Finansinspektionen har, om den anser att 
insättarnas intresse kräver det, rätt att utan 
hinder av 22 kap. 6 och 7 § i aktiebolagsla-
gen väcka skadeståndstalan för kreditinstitu-
tets räkning mot en sådan person eller sam-
manslutning som avses i 97 c § i kre-
ditinstitutslagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
På fusion och delning skall tillämpas de 

bestämmelser som gällde vid denna lags 
ikraftträdande, om fusions- eller delnings-
planen anmäls för registrering före ikraft-
trädandet. 

På minskning av bundet eget kapital, på 
överlåtelse av affärsverksamhet, på avstå-
ende från affärsverksamhet samt på likvida-
tion skall tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid denna lags ikraftträdande, om 
beslutet om åtgärden i fråga har fattats före 
ikraftträdandet. 

På skadestånd som grundar sig på en 
handling eller underlåtelse som skett före 
denna lags ikraftträdande skall tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. 

——— 
 

 
 
 



 RP 109/2005 rd 
  

 

370

 
 
 

20. 
 
 

Lag 

om ändring av 66 och 71 § i sparbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 66 § 1 mom. och 71 § 

2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

66 § 
En eller flera av Centralhandelskammaren 

godkända revisorer såsom oberoende sak-
kunnig skall ge utlåtande om fusionsplanen 
till de sparbanker som deltar i fusionen. I ut-
låtandet skall bedömas om fusionsplanen 
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om om-
ständigheter som är ägnade att väsentligt in-
verka på bedömningen av orsaken till fusio-
nen, värdet av den egendom som övergår till 
den övertagande sparbanken samt vederla-
gets värde och dess skifte. I utlåtandet till 
den övertagande sparbanken skall särskilt 
nämnas om fusionen är ägnad att äventyra 
betalningen av sparbankens skulder. I fråga 
om de sakkunniga och utlåtandet skall i öv-
rigt i tilllämpliga delar iakttas 2 kap. 4 a § 
lagen om aktiebolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

66 § 
En eller flera av Centralhandelskammaren 

godkända revisorer såsom oberoende sak-
kunnig skall ge utlåtande om fusionsplanen 
till de sparbanker som deltar i fusionen. I ut-
låtandet skall bedömas om fusionsplanen 
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om om-
ständigheter som är ägnade att väsentligt in-
verka på bedömningen av orsaken till fusio-
nen, värdet av den egendom som övergår till 
den övertagande sparbanken samt vederla-
gets värde och dess skifte. I utlåtandet till 
den övertagande sparbanken skall särskilt 
nämnas om fusionen är ägnad att äventyra 
betalningen av sparbankens skulder.  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
71 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om någon överenskommelse om inlös-

ningsrätten eller inlösningsvillkoren inte nås 
skall tvisten lämnas för avgörande av skil-
jemän, med iakttagande i tillämpliga delar 
av vad som föreskrivs i 16 kap. 5 § lagen 
om aktiebolag. Vid fastställandet av inlös-
ningspriset beaktas inte omständigheter som 
har uppkommit efter det principalmöte som 
beslutat om fusionen. På inlösningspriset 
skall räknas gängse ränta för tiden mellan 
delgivningen av yrkandet på skiljeförfaran-
de och fastställandet av inlösningspriset. 

71 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om någon överenskommelse om inlös-
ningsrätten eller inlösningsvillkoren inte 
nås, skall tvisten lämnas för avgörande av 
skiljemän, med iakttagande i tillämpliga de-
lar av vad som föreskrivs i 18 kap. 3—5 och 
8—10 § i aktiebolagslagen (  /  ). Vid fast-
ställandet av inlösningspriset beaktas inte 
omständigheter som har uppkommit efter 
det principalmöte som beslutat om fusionen. 
På inlösningspriset skall räknas gängse ränta 
för tiden mellan delgivningen av yrkandet 
på skiljeförfarande och fastställandet av in-
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Grundfondsandelsägaren skall inom tre må-
nader från principalmötet delge Centralhan-
delskammaren och sparbanken yrkandet på 
skiljeförfarande. Efter delgivningen av yr-
kandet har grundfondsandelsägaren endast 
rätt till inlösningsbeloppet. Om det i ett se-
nare skede av inlösningsförfarandet konsta-
teras att grundfondsandelsägaren inte har 
rätt till inlösning, har denne dock rätt till ve-
derlag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

lösningspriset. Grundfondsandelsägaren 
skall inom tre månader från principalmötet 
delge Centralhandelskammaren och spar-
banken yrkandet på skiljeförfarande. Efter 
delgivningen av yrkandet har grund-
fondsandelsägaren endast rätt till inlös-
ningsbeloppet. Om det i ett senare skede av 
inlösningsförfarandet konstateras att grund-
fondsandelsägaren inte har rätt till inlösning, 
har denne dock rätt till vederlag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
På fusion och delning skall tillämpas de 

bestämmelser som gällde vid denna lags 
ikraftträdande, om fusions- eller delnings-
planen anmäls för registrering före ikraft-
trädandet. 

——— 
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21. 
 
 

Lag 

om ändring av 12 b § i  lagen om statens säkerhetsfond 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 12 b § 1 mom., så-

dant det lyder i lag 1508/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 b § 

Inlösning av en stödtagande banks aktier 
och kapitallån 

I stället för stödvillkor som avses i 12 a § 
kan en stödtagande banks aktier mot full er-
sättning lösas in till statens säkerhetsfond el-
ler ett bolag som avses i 1 § 4 mom. I fråga 
om fastställande av aktiernas gängse pris 
och inlösningsförfarandet tillämpas 14 kap. 
19 § 4 och 5 mom. samt 20 och 21 § lagen 
om aktiebolag (734/1978). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 b § 

Inlösning av en stödtagande banks aktier 
och kapitallån 

I stället för stödvillkor som avses i 12 a § 
kan en stödtagande banks aktier mot full er-
sättning lösas in till statens säkerhetsfond el-
ler till ett bolag som avses i 1 § 4 mom. I 
fråga om fastställande av aktiernas gängse 
pris och inlösenförfarandet tillämpas 18 kap. 
2—11 § i aktiebolagslagen (  /  ). 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
På inlösen skall tillämpas de bestämmel-

ser som gällde vid denna lags ikraftträdan-
de, om den stödtagande banken har under-
rättats om lösningsanspråket före ikraftträ-
dandet. 

——— 
 

 
 



 RP 109/2005 rd 
  

 

373

 
 

22. 
 
 

Lag 

om ändring av 3 och 18 § i lagen om hypoteksbanker 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 23 december 1999 om hypoteksbanker (1240/1999) 3 och 18 §,  
av dem 3 § sådan den lyder i lag 1506/2001, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Lagstiftning som skall tillämpas 

På hypoteksbanker tillämpas lagen om ak-
tiebolag (734/1978), lagen om affärsbanker 
och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 
(1501/2001) samt kreditinstitutslagen, om 
inte något annat bestäms i denna lag. 
 

3 § 

Lagstiftning som skall tillämpas 

På hypoteksbanker tillämpas aktiebolags-
lagen (  /  ), lagen om affärsbanker och and-
ra kreditinstitut i aktiebolagsform 
(1501/2001) samt kreditinstitutslagen, om 
inte något annat bestäms i denna lag. 
 

 
18 § 

Skadeståndsskyldighet 

Om skadeståndsskyldighet för en hypo-
teksbanks stiftare och aktieägare, medlem-
marna av dess förvaltningsråd och styrelse 
samt verkställande direktören bestäms i kre-
ditinstitutslagen och om skadeståndsskyl-
dighet för revisorerna i revisionslagen 
(936/1994). Om väckande av skadeståndsta-
lan för en hypoteksbanks räkning gäller 
15 kap. 5—7 § lagen om aktiebolag. 
 

18 § 

Skadeståndsskyldighet 

Bestämmelser om skadeståndsskyldighet 
för en hypoteksbanks aktieägare, ledamöter-
na av dess förvaltningsråd och styrelse samt 
verkställande direktören finns i kreditinsti-
tutslagen och om skadeståndsskyldighet för 
revisorerna i revisionslagen (936/1994). I 
fråga om väckande av skadeståndstalan för 
en hypoteksbanks räkning gäller 22 kap. 6—
8 § i aktiebolagslagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 
På skadestånd som grundar sig på en 

handling eller underlåtelse som skett före 
denna lags ikraftträdande skall tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. 

——— 
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23. 
 
 

Lag  

om ändring av värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 2 a § och 4 § 

1 mom. 2 punkten, 3 kap. 7 § 2 mom. och 7 a §, 4 a kap. 5 a § 2 mom. och 5 b § samt 6 kap. 
6 § 1 mom., 

sådana de lyder, 1 kap. 2 a § i lag 1517/2001, 1 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten i lag 581/1996, 
3 kap. 7 § 2 mom. och 7 a § samt 4 a kap. 5 a § 2 mom. och 5 b § i lag 752/2004 samt 6 kap. 
6 § 1 mom. i lag 740/1993, samt 

fogas till 2 kap. en ny 1 b § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

2 a § 
Vad denna lag föreskriver om aktiebolag, 

aktier, värdepapper som enligt lagen om ak-
tiebolag (734/1978) berättigar till aktier 
samt aktieägare gäller i tillämpliga delar an-
delslag och sparbanker, värdepapper som de 
emitterar och ägare till sådana värdepapper 
samt ömsesidiga försäkringsbolag och för-
säkringsföreningar, garantiandelar som de 
emitterar och garantiandelsägare. 
 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

2 a § 
Vad denna lag föreskriver om aktiebolag, 

aktier, värdepapper som enligt aktiebolags-
lagen (  /  ) berättigar till aktier samt aktie-
ägare gäller i tillämpliga delar andelslag och 
sparbanker, värdepapper som de emitterar 
och ägare till sådana värdepapper samt öm-
sesidiga försäkringsbolag och försäkringsfö-
reningar, garantiandelar som de emitterar 
och garantiandelsägare. 
 

 
4 § 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) börsbolag ett bolag vars aktier eller till 
sådana enligt lagen om aktiebolag (734/78) 
berättigande värdepapper noteras på fond-
börsens börslista, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) börsbolag ett bolag vars aktier eller till 

sådana enligt aktiebolagslagen berättigande 
värdepapper noteras på fondbörsens börslis-
ta, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 2 kap.  

Marknadsföring av värdepapper, emission 
och informationsskyldighet 

Marknadsföring av värdepapper 

1 b § 
När ett privat aktiebolags värdepapper 

erbjuds allmänheten skall det uppges att de 
inte kan tas upp till offentlig handel. 
 

 
3 kap. 

Offentlig handel och annat yrkesmässigt 
ordnat förfarande för handel med värde-

papper 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att fondbörsen 
inte har iakttagit bestämmelserna om flytt-
ning av hemort eller bestämmelserna om av-
slutande av verksamheten i Finland. Till-
stånd får beviljas före den dag som avses i 
6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag en-
dast om Finansinspektionen har meddelat att 
den inte motsätter sig en flyttning av hemor-
ten. 
 

3 kap. 

Offentlig handel och annat yrkesmässigt 
ordnat förfarande för handel med värde-

papper 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att fondbörsen 
inte har iakttagit bestämmelserna om flytt-
ning av hemort eller bestämmelserna om av-
slutande av verksamheten i Finland. Till-
stånd får beviljas innan en månad har för-
flutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen endast om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

 
 

7 a § 
Om en fondbörs deltar i en fusion som av-

ses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, 
får registermyndigheten inte för denna fu-
sion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i 
lagen om europabolag, om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 
2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat 
registermyndigheten att fondbörsen inte har 
iakttagit bestämmelserna om fusion eller om 
avslutande av verksamheten i Finland. Till-
stånd får beviljas före den dag som avses i 
6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag en-
dast om Finansinspektionen har meddelat att 

7 a §
Om en fondbörs deltar i en fusion som av-

ses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, 
får registermyndigheten inte för denna fu-
sion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i 
lagen om europabolag, om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 
2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat 
registermyndigheten att fondbörsen inte har 
iakttagit bestämmelserna om fusion eller om 
avslutande av verksamheten i Finland. Till-
stånd får beviljas innan en månad har för-
flutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen endast om Fi-
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den inte motsätter sig en flyttning av hemor-
ten. 
 

nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

 
4 a kap. 

Clearingverksamhet 

5 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag, om Finansinspektionen innan ett 
sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma 
paragraf beviljats har meddelat register-
myndigheten att clearingorganisationen inte 
har iakttagit bestämmelserna om flyttning av 
hemort eller bestämmelserna om avslutande 
av verksamheten i Finland. Tillstånd får be-
viljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 
1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

4 a kap. 

Clearingverksamhet 

5 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag, om Finansinspektionen innan ett 
sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma 
paragraf beviljats har meddelat register-
myndigheten att clearingorganisationen inte 
har iakttagit bestämmelserna om flyttning av 
hemort eller bestämmelserna om avslutande 
av verksamheten i Finland. Tillstånd får be-
viljas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 
 

 
5 b § 

Om en clearingorganisation deltar i en fu-
sion som avses i artikel 2.1 i europabolags-
förordningen, får registermyndigheten inte 
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats 
har meddelat registermyndigheten att clear-
ingorganisationen inte har iakttagit bestäm-
melserna om fusion eller bestämmelserna 
om avslutande av verksamheten i Finland. 
Tillstånd får beviljas före den dag som avses 
i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag 
endast om Finansinspektionen har meddelat 
att den inte motsätter sig en flyttning av 
hemorten. 
 

5 b § 
Om en clearingorganisation deltar i en fu-

sion som avses i artikel 2.1 i europabolags-
förordningen, får registermyndigheten inte 
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats 
har meddelat registermyndigheten att clear-
ingorganisationen inte har iakttagit bestäm-
melserna om fusion eller bestämmelserna 
om avslutande av verksamheten i Finland. 
Tillstånd får beviljas innan en månad har 
förflutit från den dag som avses i 16 kap. 
6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om 
Finansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

 
6 kap.  

Offentligt köpeanbud och inlösningsskyl-
dighet 

6 §  
En aktieägare, vars andel ökar till över två 

6 kap. 

Offentligt köpeanbud och inlösningsskyl-
dighet 

6 § 
En aktieägare, vars andel ökar till över två 
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tredjedelar av det röstetal som bolagets akti-
er medför efter det att bolagets aktier eller 
till sådana berättigande värdepapper har 
upptagits till offentlig handel, skall erbjuda 
sig att lösa in också återstoden av de aktier 
som bolaget har emitterat och av de värde-
papper som enligt lagen om aktiebolag 
(734/78) berättigar till sådana. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tredjedelar av det röstetal som bolagets akti-
er medför efter det att bolagets aktier eller 
till sådana berättigande värdepapper har 
upptagits till offentlig handel, skall erbjuda 
sig att lösa in också återstoden av de aktier 
som bolaget har emitterat och av de värde-
papper som enligt aktiebolagslagen berätti-
gar till sådana. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

——— 
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24. 
 
 

Lag  

om ändring av 2 kap. 14 och 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och ter-
miner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer 

(772/1988) 2 kap. 14 § 2 mom. och 15 §, sådana de lyder i lag 753/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 kap. 

Optionsföretaget och marknadsparterna 

14 § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att optionsföreta-
get 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. i lagen om aktiebolag 
endast om Finansinspektionen har meddelat 
att den inte motsätter sig en flyttning av 
hemorten. 
 

2 kap.  

Optionsföretaget och marknadsparterna 

14 § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att optionsföreta-
get inte har iakttagit bestämmelserna om 
flyttning av hemort eller bestämmelserna 
om avslutande av verksamheten i Finland. 
Tillstånd får beviljas innan en månad har 
förflutit från den dag som avses i 16 kap. 
6 § 2 mom. i aktiebolagslagen (  /  ) endast 
om Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

 
15 § 

Deltagande i bildande av ett utländskt euro-
pabolag genom fusion 

Om ett optionsföretag deltar i en fusion 
som avses i artikel 2.1 i europabolagsför-

15 § 

Deltagande i bildande av ett utländskt euro-
pabolag genom fusion 

Om ett optionsföretag deltar i en fusion 
som avses i artikel 2.1 i europabolagsför-
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ordningen, får registermyndigheten inte för 
denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats 
har meddelat registermyndigheten att op-
tionsföretaget inte har iakttagit bestämmel-
serna om fusion eller om avslutande av 
verksamheten i Finland. Tillstånd får bevil-
jas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 
1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

ordningen, får registermyndigheten inte för 
denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats 
har meddelat registermyndigheten att op-
tionsföretaget inte har iakttagit bestämmel-
serna om fusion eller om avslutande av 
verksamheten i Finland. Tillstånd får bevil-
jas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
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25. 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 108 § 4 mom. och 

113 § 4 mom., samt 
ändras 29 a § 3 mom., 29 b § 1 mom. 34 a § 2 mom., 34 b § 1 mom. och 37 § 2 mom., 
av dem 29 a § 3 mom., 29 b § 1 mom., 34 a § 2 mom. och 34 b § 1 mom. sådana de lyder i 

lag 755/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att fondbolaget 
inte har iakttagit bestämmelserna om flytt-
ning av hemort eller om fortsättande av 
verksamheten i Finland eller avslutande av 
verksamheten eller bestämmelserna om fu-
sion, upplösning eller överlåtelse av förvalt-
ningen av en placeringsfond som fondbola-
get förvaltar. Tillstånd får beviljas före den 
dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen 
om aktiebolag (734/1978) endast om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

29 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att fondbolaget 
inte har iakttagit bestämmelserna om flytt-
ning av hemort eller om fortsättande av 
verksamheten i Finland eller avslutande av 
verksamheten eller bestämmelserna om fu-
sion, upplösning eller överlåtelse av förvalt-
ningen av en placeringsfond som fondbola-
get förvaltar. Tillstånd får beviljas innan en 
månad har förflutit från den dag som avses i 
16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen (  /  ) 
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 europabolagsförordning-
en, får registermyndigheten inte för denna 
fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i 
lagen om europabolag, om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 
2 mom. nämnda lag beviljats har meddelat 
registermyndigheten att fondbolaget inte har 
iakttagit bestämmelserna om fusion eller om 
fortsättande av verksamheten i Finland eller 

29 b § 
Om ett fondbolag deltar i en fusion som 

avses i artikel 2.1 i europabolagsförordning-
en, får registermyndigheten inte för denna 
fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i 
lagen om europabolag, om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 
2 mom. nämnda lag beviljats har meddelat 
registermyndigheten att fondbolaget inte har 
iakttagit bestämmelserna om fusion eller om 
fortsättande av verksamheten i Finland eller 



 RP 109/2005 rd 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

381

avslutande av verksamheten eller bestäm-
melserna om fusion, upplösning eller över-
låtelse av förvaltningen av en placerings-
fond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får 
beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 
1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

avslutande av verksamheten eller bestäm-
melserna om fusion, upplösning eller över-
låtelse av förvaltningen av en placerings-
fond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får 
beviljas innan en månad har förflutit från 
den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i 
aktiebolagslagen endast om Finansinspek-
tionen har meddelat att den inte motsätter 
sig en flyttning av hemorten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
34 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag, om Finansinspektionen innan ett 
sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma 
paragraf beviljats har meddelat register-
myndigheten att förvaringsinstitutet inte har 
iakttagit bestämmelserna om flyttning av 
hemort eller bestämmelserna om avslutande 
av verksamheten i Finland. Tillstånd får be-
viljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 
1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

34 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag, om Finansinspektionen innan ett 
sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma 
paragraf beviljats har meddelat register-
myndigheten att förvaringsinstitutet inte har 
iakttagit bestämmelserna om flyttning av 
hemort eller bestämmelserna om avslutande 
av verksamheten i Finland. Tillstånd får be-
viljas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen 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 europabolagsför-
ordningen, får registermyndigheten inte för 
denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats 
har meddelat registermyndigheten att förva-
ringsinstitutet inte har iakttagit bestämmel-
serna om fusion eller om avslutande av 
verksamheten i Finland eller bestämmelser-
na i 11 § 2 mom. Tillstånd får beviljas före 
den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i la-
gen om aktiebolag endast om Finansinspek-
tionen 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 europabolagsför-
ordningen, får registermyndigheten inte för 
denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats 
har meddelat registermyndigheten att förva-
ringsinstitutet inte har iakttagit bestämmel-
serna om fusion eller om avslutande av 
verksamheten i Finland eller bestämmelser-
na i 11 § 2 mom. Tillstånd får beviljas innan 
en månad har förflutit från den dag som av-
ses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen 
endast om Finansinspektionen har meddelat 
att den inte motsätter sig en flyttning av 
hemorten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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37 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen ger, när det gäller 
fondbolag och förvaringsinstitut, sådana för-
ordnanden som avses i 10 kap. 1 § 4 mom. 
och 14 § 1 och 2 mom. lagen om aktiebolag 
(734/1978). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen ger, när det gäller 
fondbolag och förvaringsinstitut, sådana 
förordnanden som avses i 7 kap. 7 § i aktie-
bolagslagen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
108 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad gäller ett av en revisor eller revi-

sionssammanslutning som är oberoende 
sakkunnig givet utlåtande samt revisorns el-
ler sammanslutningens rätt till arvode skall 
i tilllämpliga delar iakttas 2 kap. 4 a § lagen 
om aktiebolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

(upphävs) 

 
113 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad gäller ett av en revisor eller revi-

sionssammanslutning som är oberoende 
sakkunnig givet utlåtande samt revisorns el-
ler sammanslutningens rätt till arvode skall 
i tilllämpliga delar iakttas 2 kap. 4 a § lagen 
om aktiebolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

(upphävs) 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

——— 
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26. 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om fastighetsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 december 1997 om fastighetsfonder (1173/1997) 3 § 3 punkten, 4 § 

och 12 § 1 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) värdepapper ett bevis av det slag som 
definieras i 1 kap. 2 § 1 mom. värdepap-
persmarknadslagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) värdepapper ett bevis av det slag som 
definieras i 1 kap. 2 § 1 mom. i värdepap-
persmarknadslagen (495/1989), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

Tillämpning av annan lagstiftning 

På fastighetsfonder och deras aktieägare 
tillämpas lagen om aktiebolag (734/1978), 
värdepappersmarknadslagen, bokföringsla-
gen (655/1973) samt revisionslagen 
(936/1994), om något annat inte bestäms i 
denna lag. 
 

4 § 

Tillämpning av annan lagstiftning 

På fastighetsfonder och deras aktieägare 
tillämpas aktiebolagslagen (  /  ), värdepap-
persmarknadslagen, bokföringslagen 
(1336/1997) samt revisionslagen 
(936/1994), om något annat inte bestäms i 
denna lag. 
 

 
12 § 

Bolagsordning 

Ändringar i en fastighetsfonds bolagsord-
ning skall utan dröjsmål anmälas för regi-
strering enligt 9 kap. 14 § 2 mom. lagen om 
aktiebolag, på det sätt som bestäms i han-
delsregisterlagen (129/1979). På ändringar i 

12 §

Bolagsordning 

Ändringar i en fastighetsfonds bolagsord-
ning skall utan dröjsmål anmälas för regi-
strering enligt 5 kap. 30 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen, på det sätt som bestäms i han-
delsregisterlagen (129/1979). På ändringar i 
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bolagsordningen tillämpas vad som i 14 § 
3 mom. handelsregisterlagen bestäms om 
ändring av fondbolags bolagsordning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

bolagsordningen tillämpas vad som i 14 § 
3 mom. i handelsregisterlagen bestäms om 
ändring av fondbolags bolagsordning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
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27. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 48 § 5 mom., så-

dant det lyder i lag 583/1997, och 
ändras 16 a § 2 mom., 20 a § 3 mom., 20 b § 1 mom., 20 c § 2 mom. 21 § 3 mom. och 31 § 

6 mom., 
sådana de lyder 16 a § 2 mom. och 31 § 6 mom. i lag 1347/1997, 20 a § 3 mom., 20 b § 

1 mom. och 20 c § 2 mom. i lag 754/2004 samt 21 § 3 mom. i lag 106/1999, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

16 a § 

Finansiering av förvärv och emottagande 
som pant av egna aktier, andelar, kapitallån 

och debenturer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om något annat inte följer av 3 mom. får 

ett värdepappersföretag och ett till dess kon-
solideringsgrupp hörande företag, utan hin-
der av 7 kap. 1 § 1 mom. och 12 kap. 7 § 
3 mom. lagen om aktiebolag (734/1978) 
samt 34 § 3 mom. lagen om skuldebrev 
(622/1947), bevilja lån för förvärv eller 
emottagande som pant av egna eller moder-
företagets aktier och andelar, om dessa är 
sådana börs- eller marknadsvärdepapper 
som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmark-
nadslagen och om beviljandet av lånet eller 
emottagandet av panten hör till värdepap-
persföretagets eller det till dess konsolide-
ringsgrupp hörande företagets normala af-
färsverksamhet och lånet har beviljats eller 
panten tagits emot på sådana sedvanliga 
villkor som värdepappersföretaget iakttar i 
sin verksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 a § 

Finansiering av förvärv och emottagande 
som pant av egna aktier, andelar, kapitallån 

och debenturer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om något annat inte följer av 3 mom. får 

ett värdepappersföretag och ett till dess kon-
solideringsgrupp hörande företag, utan hin-
der av 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagsla-
gen (  /  ) samt 34 § 3 mom. i lagen om 
skuldebrev (622/1947), bevilja lån för för-
värv eller emottagande som pant av egna el-
ler moderföretagets aktier och andelar, om 
dessa är sådana börs- eller marknadsvärde-
papper som avses i 1 kap. 3 § i värdepap-
persmarknadslagen och om beviljandet av 
lånet eller emottagandet av panten hör till 
värdepappersföretagets eller det till dess 
konsolideringsgrupp hörande företagets 
normala affärsverksamhet och lånet har be-
viljats eller panten tagits emot på sådana 
sedvanliga villkor som värdepappersföreta-
get iakttar i sin verksamhet. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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20 a § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att värdepappers-
företaget inte har iakttagit bestämmelserna 
om flyttning av hemort eller bestämmelser-
na om fortsättande av verksamheten i Fin-
land eller avslutande av verksamheten. Till-
stånd får beviljas före den dag som avses i 
6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag en-
dast om Finansinspektionen har meddelat att 
den inte motsätter sig en flyttning av hemor-
ten. 
 

20 a § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att värdepappers-
företaget inte har iakttagit bestämmelserna 
om flyttning av hemort eller bestämmelser-
na om fortsättande av verksamheten i Fin-
land eller avslutande av verksamheten. Till-
stånd får beviljas innan en månad har för-
flutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen endast om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

 
20 b § 

Deltagande i bildande av ett utländskt euro-
pabolag genom fusion 

Om ett värdepappersföretag deltar i en fu-
sion som avses i artikel 2.1 i europabolags-
förordningen, får registermyndigheten inte 
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats 
har meddelat registermyndigheten att värde-
pappersföretaget inte har iakttagit bestäm-
melserna om fusion eller om fortsättande av 
verksamheten i Finland eller avslutande av 
verksamheten. Tillstånd får beviljas före den 
dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen 
om aktiebolag endast om Finansinspektio-
nen har meddelat att den inte motsätter sig 
en flyttning av hemorten. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 b § 

Deltagande i bildande av ett utländskt euro-
pabolag genom fusion 

Om ett värdepappersföretag deltar i en fu-
sion som avses i artikel 2.1 i europabolags-
förordningen, får registermyndigheten inte 
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats 
har meddelat registermyndigheten att värde-
pappersföretaget inte har iakttagit bestäm-
melserna om fusion eller om fortsättande av 
verksamheten i Finland eller avslutande av 
verksamheten. Tillstånd får beviljas innan 
en månad har förflutit från den dag som av-
ses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen 
endast om Finansinspektionen har meddelat 
att den inte motsätter sig en flyttning av 
hemorten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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20 c § 

Ersättningsfondutredning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om fordringar som omfattas av det inve-

sterarskydd 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 registermyndig-
heten har satt ut för borgenärerna med stöd 
av 14 kap. 14 § i lagen om aktiebolag. Till 
meddelandet skall fogas ersättningsfondut-
redningen samt en kopia av Finansinspek-
tionens utlåtande. I meddelandet skall näm-
nas att investeraren har uppsägningsrätt så 
som bestäms i 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 c § 

Ersättningsfondutredning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om fordringar som omfattas av det inve-

sterarskydd 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 registermyndig-
heten har satt ut för borgenärerna med stöd 
av 16 kap. 6 § i aktiebolagslagen. Till med-
delandet skall fogas ersättningsfondutred-
ningen samt en kopia av Finansinspektio-
nens utlåtande. I meddelandet skall nämnas 
att investeraren har uppsägningsrätt så som 
bestäms i 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 § 

Bokslut och delårsrapport 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen kan meddela närmare 

föreskrifter samt ge anvisningar och utlåtan-
den om upprättande av delårsrapporter samt 
av särskilda skäl för viss tid bevilja dispens 
från vad som i värdepappersmarknadslagen 
och lagen om aktiebolag bestäms om delårs-
rapporter, om detta inte leder till att investe-
rarnas ställning äventyras. I fråga om be-
stämmelserna, anvisningarna, utlåtandena 
och dispenserna iakttas i tillämpliga delar 
31 § 2—4 mom. kreditinstitutslagen. I del-
årsrapporten skall nämnas om dispens har 
beviljats. 
 

21 § 

Bokslut och delårsrapport 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen kan meddela närmare 

föreskrifter samt ge anvisningar och utlåtan-
den om upprättande av delårsrapporter samt 
av särskilda skäl för viss tid bevilja dispens 
från vad som i värdepappersmarknadslagen 
bestäms om delårsrapporter, om detta inte 
leder till att investerarnas ställning äventy-
ras. I fråga om bestämmelserna, anvisning-
arna, utlåtandena och dispenserna iakttas i 
tillämpliga delar 31 § 2—4 mom. i kreditin-
stitutslagen. I delårsrapporten skall nämnas 
om dispens har beviljats.  
 

 
31 § 

Minimibeloppet av kapitalbasen och interna 
affärstransaktioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett värdepappersföretags kapitalbas 

sjunker under det i 2—4 mom. angivna be-
loppet får företaget inte dela ut vinst eller 
annan avkastning på det egna kapitalet, om 

31 § 

Minimibeloppet av kapitalbasen och interna 
affärstransaktioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett värdepappersföretags kapitalbas 

sjunker under det i 2—4 mom. angivna be-
loppet, får företaget inte dela ut vinst eller 
annan avkastning på det egna kapitalet, om 
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inte finansinspektionen av särskilda skäl be-
viljar dispens. Om ett värdepappersföretags 
konsoliderade kapitalbas sjunker under det i 
2—4 mom. angivna beloppet, får värdepap-
persföretaget och till dess konsoliderings-
grupp hörande företag inte dela ut vinst eller 
annan avkastning på det egna kapitalet, om 
inte finansinspektionen av särskilda skäl be-
viljar dispens. I fråga om den rätt till divi-
dend som tillkommer aktieägarna i sådana 
finansiella institut i aktiebolagsform samt i 
tjänsteföretag som hör till samma konsolide-
ringsgrupp som ett värdepappersföretag 
gäller, utan hinder av vad som bestäms 
ovan, 12 kap. 4 § 2 och 3 mom. lagen om 
aktiebolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

inte Finansinspektionen av särskilda skäl 
beviljar dispens. Om ett värdepappersföre-
tags konsoliderade kapitalbas sjunker under 
det i 2—4 mom. angivna beloppet, får vär-
depappersföretaget och till dess konsolide-
ringsgrupp hörande företag inte dela ut vinst 
eller annan avkastning på det egna kapitalet, 
om inte Finansinspektionen av särskilda 
skäl beviljar dispens. I fråga om den rätt till 
dividend som tillkommer aktieägarna i så-
dana finansiella institut i aktiebolagsform 
samt i tjänsteföretag som hör till samma 
konsolideringsgrupp som ett värdepappers-
företag gäller, utan hinder av vad som be-
stäms ovan, 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
48 § 

Tystnadsplikt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som bestäms i 9 kap. 12 § 4 mom. la-

gen om aktiebolag gäller inte värdepappers-
företag och företag som hör till samma kon-
solideringsgrupp som ett värdepappersföre-
tag. (13.6.1997/583)  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 

(upphävs) 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

——— 
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28. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om värdeandelssystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 29 a § 3 mom., så-

dant det lyder i lag 795/2000, samt 
ändras 14 § 1 mom., 14 a § 2 mom., 14 b § och 26 b § 1 mom., sådana de lyder, 14 § 

1 mom. i lag 1073/1996, 14 a § 2 mom. och 14 b § i lag 756/2004 och 26 b § 1 mom. i lag 
992/1998, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 §  

Tillämpning av lagen om aktiebolag  

På värdepapperscentralen tillämpas lagen 
om aktiebolag (734/78), om inte något annat 
följer av denna lag eller av annan lagstift-
ning om värdepapperscentralen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Tillämpning av aktiebolagslagen 

På värdepapperscentralen tillämpas aktie-
bolagslagen (  /  ), om inte något annat följer 
av denna lag eller av annan lagstiftning om 
värdepapperscentralen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 a § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att värdepappers-
centralen inte har iakttagit bestämmelserna 
om flyttning av hemort eller bestämmelser-
na om avslutande av verksamheten i Fin-
land. Tillstånd får beviljas före den dag som 
avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktie-
bolag endast om Finansinspektionen har 

14 a §

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten får inte ge ett sådant 

intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att värdepappers-
centralen inte har iakttagit bestämmelserna 
om flyttning av hemort eller bestämmelser-
na om avslutande av verksamheten i Fin-
land. Tillstånd får beviljas innan en månad 
har förflutit från den dag som avses i 
16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen en-
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meddelat att den inte motsätter sig en flytt-
ning av hemorten. 
 

dast om Finansinspektionen har meddelat att 
den inte motsätter sig en flyttning av hemor-
ten. 
 

 
14 b § 

Deltagande i bildande av ett utländskt euro-
pabolag genom fusion 

Om värdepapperscentralen deltar i en fu-
sion som avses i artikel 2.1 i europabolags-
förordningen, får registermyndigheten inte 
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats 
har meddelat registermyndigheten att värde-
papperscentralen inte har iakttagit bestäm-
melserna om fusion eller om avslutande av 
verksamheten i Finland. Tillstånd får bevil-
jas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 
1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 
 

14 b § 

Deltagande i bildande av ett utländskt euro-
pabolag genom fusion 

Om värdepapperscentralen deltar i en fu-
sion som avses i artikel 2.1 i europabolags-
förordningen, får registermyndigheten inte 
för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag, om Finans-
inspektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats 
har meddelat registermyndigheten att värde-
papperscentralen inte har iakttagit bestäm-
melserna om fusion eller om avslutande av 
verksamheten i Finland. Tillstånd får bevil-
jas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 
 

 
 

26 b § 

Privata aktiebolags och utländska värde-
papper 

Utan hinder av 2 § kan i värdepapperscen-
tralens regler bestämmas att i lagen om ak-
tiebolag avsedda privata aktiebolags värde-
papper kan överföras till värdeandelssyste-
met. Därvid skall iakttas bestämmelserna i 
detta kapitel och 3 a kap. lagen om aktiebo-
lag. Närmare föreskrifter om förfarandet 
meddelas i värdepapperscentralens regler. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 b § 

Privata aktiebolags och utländska värde-
papper 

Utan hinder av 2 § kan i värdepappers-
centralens regler bestämmas att i aktiebo-
lagslagen avsedda privata aktiebolags vär-
depapper kan överföras till värdeandelssy-
stemet. Därvid skall iakttas bestämmelserna 
i detta kapitel och 4 kap. i aktiebolagslagen. 
Närmare föreskrifter om förfarandet medde-
las i värdepapperscentralens regler. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

29 a § 

Informationsskyldighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna i 9 kap. 12 § 4 mom. la-

 
 
 
 
 

(upphävs) 
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gen om aktiebolag gäller inte kontoförande 
institut, underinstitut eller företag som hör 
till samma konsolideringsgrupp som dessa. 
 

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

——— 
 

 
 
 


