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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
associationslagstiftning om gränsöverskridande fusioner 
och delningar i bolag med begränsat ansvar 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att be-
stämmelser om gränsöverskridande fusioner 
och delningar ska skrivas in i aktiebolagsla-
gen, lagen om andelslag och lagarna om fi-
nansieringsverksamhet. Meningen är att fins-
ka företag där aktieägarna eller medlemmar-
na har begränsat ansvar ska kunna delta i 
gränsöverskridande fusioner eller delningar 
som har deltagande bolag från andra stater 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. En gränsöverskridande fusion eller 
delning kan användas för företagsstrukturella 
omvandlingar över statsgränserna.  

Syftet med propositionen är att i Finland 
sätta i kraft direktivet om gränsöverskridande 
fusioner av bolag med begränsat ansvar. För 
att förbättra verksamhetsförutsättningarna för 
finska företag och för att klargöra rättsläget 
föreslås dessutom att bestämmelserna om 
gränsöverskridande fusioner ska tillämpas 
också på andra fusioner som genomförs en-
ligt reglerna för nationella fusioner men som 
direktivet saknar bestämmelser om. Av 
samma skäl föreslås också bestämmelser om 
gränsöverskridande delning fastän direktivet 
inte gäller delning.  

Den föreslagna regleringen avser privata 
och publika aktiebolag, andelslag, kreditinsti-
tut i aktiebolags-, andelslags- och sparbanks-
form samt de ömsesidiga fastighetsaktiebolag 
som lagen om bostadsaktiebolag tillämpas 
på. 

I aktiebolagslagen och lagen om andelslag 
föreslås bestämmelser om situationer där det 
är möjligt med en gränsöverskridande fusion 
eller delning. I dessa lagar föreslås reglering 
av fusionsplanen och övriga fusionshand-
lingar vid gränsöverskridande fusion samt 
bestämmelser om hur de ska offentliggöras. 
Bestämmelser föreslås också om bolagets fu-
sionsbeslut och om skyddet för aktieägare, 

medlemmar, övriga placerare och borgenärer 
vid en gränsöverskridande fusion och delning 
samt om registrering och rättsverkningar av 
gränsöverskridande fusioner och delningar.  

Avvikelserna från den nationella lagstift-
ningen är en följd av antingen direktivet eller 
särdragen hos de gränsöverskridande struktu-
rerna. Till denna del motsvarar de föreslagna 
principerna för regleringen huvudsakligen 
bestämmelserna om bildande av europabolag 
eller europaandelslag genom gränsöverskri-
dande fusion. 

Enligt förslaget ska ett finskt företag som 
deltar i en gränsöverskridande fusion eller 
delning fullgöra alla åtgärder och formalite-
ter som fusionen eller delningen förutsätter 
innan fusionen verkställs. Till exempel ska 
ett företag som bedriver reglerad finansie-
ringsverksamhet förklara på förhand för till-
synsmyndigheten hur verksamheten kommer 
att fortsätta eller avslutas i Finland i samband 
med en fusion i en annan stat. Reglerings-
principerna motsvarar lagen om europabolag 
och lagen om europaandelslag.  

Dessutom föreslås det att den tid för bor-
genärsskydd som gäller vid nationella fusio-
ner ska förlängas i fråga om offentligrättsliga 
fordringar eftersom det inte är möjligt att på 
gränsöverskridande fusioner tillämpa krav 
som är annorlunda än de som gäller för na-
tionella fusioner. För att den nationella lag-
stiftningen ska bli enhetligare och tydligare 
föreslås också att bestämmelserna om fusion 
och delning i lagen om andelslag och spar-
bankslagen ändras i tillämpliga delar för att 
motsvara den nya aktiebolagslagen.  

Ytterligare föreslås vissa andra ändringar i 
aktiebolagslagen och lagen om införande av 
aktiebolagslagen och lagstiftningen om regis-
ter och företagsinteckning. 
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Förslaget hör samman med Finlands EU-
medlemskap. Medlemsstaterna ska sätta i 
kraft de nationella bestämmelser som är nöd-

vändiga för att följa direktivet senast den 
15 december 2007. Lagarna avses träda i 
kraft den 15 december 2007. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

1.1 Ikraftträdande av direktivet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/56/EEG om gränsöverskridande fusio-
ner av bolag med delat ansvar, nedan direkti-
vet, ska tillämpas i Europeiska unionens 
(EU) medlemsstater den 15 december 2007. 
Gränsöverskridande fusioner, som regleras i 
direktivet, gör det lättare för aktiebolag och 
för andra bolag med begränsat ansvar för ak-
tieägarna eller medlemmarna att genomföra 
strukturella ändringar inom Europeiska unio-
nen.  

Direktivet tillämpas i EU-staterna och även 
i de övriga staterna i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (nedan EES), beslut nr 
127/2006 av gemensamma EES-kommittén. 

 
1.2 Direktivets huvudsakliga innehåll 

Direktivet tillämpas på fusion av bolag 
med begränsat ansvar där de deltagande bo-
lagen omfattas av lagstiftningen i minst två 
medlemsstater. Bolagen ska ha bildats i en-
lighet med lagstiftningen i minst två olika 
medlemsstater och ha sitt säte, sitt huvudkon-
tor eller sin huvudsakliga verksamhet inom 
gemenskapen (artikel 1).  

I direktivet avses med bolag med begränsat 
ansvar dels privata och publika aktiebolag 
och andra motsvarande bolag i EU-staterna, 
dels andra juridiska personer från medlems-
staterna. Dessa ska ha kapitalinsatser av 
ägarna och fungera med begränsat ägaran-
svar. Offentliggörandet av bolagets hand-
lingar och uppgifter samt hur bolaget före-
träds ska vara ordnat på det sätt som avses i 
rådets första bolagsrättsliga direktiv 
68/151/EEG (nedan publicitetsdirektivet). 
(artikel 2)  

I Finland omfattar direktivets tillämpnings-
område aktiebolag men också andelslag och 
ömsesidiga fastighetsbolag med affärsverk-
samhet vilka omfattas av lagen bostadsaktie-
bolag. Direktivet gäller även ömsesidiga för-

säkringsbolag där garantikapitalet medför 
andel i bolaget. 

Enligt direktivet får en medlemsstat besluta 
att inte tillämpa direktivet på gränsöverskri-
dande fusioner med ett kooperativt företag 
(artikel 3). Under arbetet med direktivet 
framgick det att en del av medlemsstaterna 
kan sträva efter en snäv tolkning av direkti-
vet medan andra vill ge det en bredare tolk-
ning. De nationella lagarna om andelslag och 
ömsesidiga bolag skiljer sig betydligt mer 
från varandra än de nationella lagarna om ak-
tiebolag. Detta kan påverka hur tillämp-
ningsområdet för den bolagsrättsliga re-
glering som ska tillämpas på gränsöverskri-
dande fusioner definieras i olika medlemssta-
ter.  

Direktivet gäller endast gränsöverskridande 
fusioner som motsvarar sådana nationella fu-
sioner som är möjliga enligt lagstiftningen i 
respektive medlemsstat (artikel 4.1 a). För 
genomförandet av direktivet är det därför inte 
nödvändigt att tillåta t.ex. fusioner mellan 
bolag i aktiebolagsform och andelslagsform i 
större omfattning än vad som för närvarande 
fastställs i gällande lag. Skillnaderna i re-
gleringen av bolagsformerna i olika stater 
kan leda till att t.ex. aktiebolag från olika sta-
ter inte anses motsvara varandra på det sätt 
som avses i direktivet.  

Enligt direktivet tillämpas huvudsakligen 
de nationella fusionsbestämmelserna på 
gränsöverskridande fusioner (artikel 
4.1 b och 4.2). 

Bestämmelserna om den fusionsplan och 
om de andra fusionshandlingar som bolagen 
ska ta fram (artiklarna 5, 7, 8 och 15) skiljer 
sig inte mycket vare sig från direktiv 
78/855/EEG som gäller inhemska fusioner 
mellan publika aktiebolag eller från nationell 
finsk lag. Skillnaderna beror närmast på de 
gränsöverskridande fusionernas särdrag.  

I fråga om offentliggörandet av fusionspla-
nen, registreringen av fusionen, fusionsbeslu-
tet och genomförandet av fusionen (artiklar-
na 6 och 9—14) motsvarar direktivet i hu-
vudsak bestämmelserna om bildande av eu-
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ropabolag och europeiska kooperativa före-
ningar i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 
om stadga för europabolag och rådets förord-
ning (EG) nr 1435/2003 om stadga för euro-
peiska kooperativa föreningar.  

I direktivet ingår också bestämmelser om 
arbetstagarnas medverkan i samband med en 
fusion (artikel 16). Arbetsministeriet svarar 
för beredningen av de nationella bestämmel-
ser som behövs för att sätta i kraft dessa be-
stämmelser i direktivet. 

 
1.3 EG-domstolens avgörande om till-

lämpning av etableringsfriheten på 
gränsöverskridande fusioner 

EG-domstolen avkunnade en dom den 
13 december 2005 i mål C—411/03 (Sevic 
Systems AG) om tillämpning av etablerings-
friheten på gränsöverskridande fusioner. I 
fallet hade den mottagande statens register-
myndighet avslagit ansökan om registrering 
av en gränsöverskridande fusion bl.a. med 
motiveringen att den mottagande statens lag-
stiftning saknade bestämmelser om gräns-
överskridande fusioner.  

Enligt EG-domstolen får en registermyn-
dighet i en medlemsstat inte vägra registre-
ring av en gränsöverskridande fusion endast 
av det skälet att gränsöverskridande fusioner 
inte har reglerats nationellt. Att aktieägares, 
borgenärers, de anställdas eller andra intres-
segruppers ställning kan äventyras på ett icke 
specificerat sätt utgör inte heller något skäl 
för ett avslag. Det verkar som om domen 
bl.a. utgår från att en gränsöverskridande fu-
sion inte bör medföra nya problem vare sig 
för delägarna i det övertagande bolaget eller 
för bolagets borgenärer, anställda eller övriga 
intressegrupper. Domstolen erkände å andra 
sidan det överlåtande bolagets hemstats rätt 
att i enlighet med EU-rättens allmänna prin-
ciper reglera bolagets rätt att fusioneras med 
ett bolag som registreras i en annan stat.  

Enligt kommissionen ska direktivet och 
Sevic-domen tolkas konsekvent på ett sådant 
sätt att de principer som framgår av domen 
tillämpas på alla bolag som avses i artikel 
48 i EG-fördraget. Enligt domen ska en med-
lemsstat tillåta gränsöverskridande fusion av 
alla dessa bolag, men medlemsstaten är skyl-
dig att särskilt reglera endast de fusioner som 

avses i direktivet. Enligt kommissionen kan 
en medlemsstat ha rätt att reglera fusion av 
bolag som inte omfattas av direktivet på ett 
sätt som avviker från direktivet. 

I vissa medlemsstater har man preliminärt 
gjort bedömningen att EG-domstolens dom 
innebär att bolagen kan ha rätt att genomföra 
även gränsöverskridande delningar direkt 
med stöd av etableringsfriheten. Det är därför 
sannolikt att en del av medlemsstaterna 
kommer att underlätta gränsöverskridande 
delningar på ett sätt som motsvarar direkti-
vets bestämmelser om fusion. 

 
1.4 Lagstiftningen om gränsöverskri-

dande fusioner och delningar i andra 
EU-stater 

Direktivet har satts i kraft endast i Dan-
mark och Tyskland (uppgiften är från augusti 
2007). I de flesta medlemsstaterna kommer 
lagförslagen sannolikt att presenteras under 
hösten 2007. Enligt uppgift är det meningen 
att bestämmelser som är förenliga med direk-
tivet ska tillämpas också på andelslags 
gränsöverskridande fusioner i åtminstone 
Storbritannien, Frankrike, Spanien, Sverige, 
Danmark och Luxemburg. I en del medlems-
stater har man p.g.a. Sevic-domen för avsikt 
att tillämpa de nationella bestämmelserna 
också på fusioner som inte omfattas av direk-
tivets tillämpningsområde. Enligt uppgift re-
gleras gränsöverskridande delningar i detta 
skede endast i Danmark. 

 
1.5 Beskattningen av gränsöverskridan-

de fusioner och delningar 

Direktivet om företagsomstruktureringar 

Bestämmelser om ett gemensamt beskatt-
ningssystem för fusion, fission, överföring av 
tillgångar och utbyte av aktier eller andelar 
som berör bolag i olika medlemsstater ingår i 
rådets direktiv 90/434/EEG, i dess lydelse 
enligt rådets direktiv 2005/19/EG (nedan di-
rektivet om företagsomstruktureringar).  

I Finland har direktivet om företagsom-
struktureringar satts i kraft så att skattebe-
stämmelserna även gäller gränsöverskridande 
företagsomvandlingar trots att det tills vidare 
inte har funnits några bolagsrättsliga be-
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stämmelser i Finland om t.ex. gränsöverskri-
dande fusioner.  

 
Bolagsformer som omfattas av direktivets 
tillämpningsområde 

Direktivet omfattar parterna i en företags-
omvandling (”bolag från en medlemsstat”) 
om följande tre villkor uppfylls för dem bäg-
ge (artikel 3): 

1. Bolaget drivs i någon av de associations-
former som är förtecknade i bilagan (för Fin-
lands del tar listan upp aktiebolag, andelslag, 
sparbank och försäkringsbolag, i de övriga 
länderna är bolagsformerna ungefär de mot-
svarande. SE och SCE finns också med på 
listan). 

2. Bolaget anses för skatteändamål hem-
mahörande (tax residence) i en EU-stat och 
detta inte begränsas av något gällande skatte-
avtal. 

3. Bolaget är skyldigt att erlägga någon av 
de skatter som räknas upp i direktivet, utan 
valfrihet eller rätt till undantag (för Finlands 
del anges bolagens inkomstskatt, i de övriga 
länderna är skatteformerna ungefär desam-
ma). 

I Finland har direktivet satt i kraft så att la-
gen förutsätter att det bolag från en annan 
stat som är part ska uppfylla dessa tre villkor. 

 
Direktivets geografiska tillämpningsområde 

Direktivet om företagsomstruktureringar 
gäller endast EU-staterna. Det har inte satts i 
kraft i de andra staterna inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. I bl.a. Norge 
har man på 2000-talet föreslagit att direktivet 
sätts unilateralt i kraft, men inte heller i detta 
fall blir direktivet bindande för andra EU-
länder om inte dessa ensidigt sätter det i kraft 
direktivet i förhållande till andra EES-stater. 

I Finland har direktivet satts i kraft endast i 
den geografiska omfattning som direktivet 
förutsätter. De skatteneutrala bestämmelserna 
gäller inte övriga EES-stater. 

 
Beskattning av gränsöverskridande fusioner 

Lagstiftningen i Finland. Skattebestämmel-
ser om gränsöverskridande fusioner har fun-
nits i finsk skattelagstiftning allt sedan 1996 

och på begäran av den skattskyldige har de 
kunnat tillämpas från år 1995. 

Förteckningen över associationsformer, 
som ingår i direktivet om företagsstrukture-
ringar, tar upp de viktigaste formerna för bo-
lag med delat ansvar, dvs. s.k. kapitalbolag. 
Fusionsbestämmelserna tillämpas endast på 
de associationsformer som anges på listan i 
bilagan till direktivet. 

Villkor för skatteneutrala fusioner. Samma 
villkor gäller för både inhemska och gräns-
överskridande skatteneutrala fusioner. Be-
stämmelserna om skatteneutral fusion tilläm-
pas på omvandlingar där t.ex. ett eller flera 
aktiebolag (överlåtande bolag) upplöses utan 
likvidation och överför alla tillgångar och 
skulder till ett annat aktiebolag (övertagande 
bolag) och aktieägarna i det överlåtande bo-
laget får ersättning i form av nya aktier som 
emitteras av det övertagande bolaget i samma 
proportion som de innehaft aktier i det över-
låtande bolaget.  

Ersättningen kan också ges i form av peng-
ar, dock högst 10 procent av det sammanlag-
da nominella värdet av aktierna som lämnas 
som betalning eller om det inte finns något 
nominellt värde av den del av det inbetalade 
aktiekapitalet som motsvarar aktierna. 

Villkoren för skatteneutral fusion återfinns 
i 52 a § i lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet, nedan näringsskattela-
gen, och de bygger på artikel 2 a i direktivet 
om företagsomstruktureringar. 

Förutsättningarna för skatteneutral fusion 
uppfylls också i sådana fall där en del av det 
överlåtande bolagets tillgångar upphör att 
tillhöra eller inte kommer att tillhöra ett nytt 
fast driftsställe som det övertagande bolaget 
har i det överlåtande bolagets hemstat. Enligt 
ett avgörande av högsta förvaltningsdomsto-
len HFD 2007:30 var det möjligt att på bola-
gets aktier, vilka bokförts som anläggnings-
tillgångar, tillämpa bestämmelserna om skat-
tefrihet på överlåtelsevinst i samband med en 
flyttning när en del av aktierna i det från Fin-
land bortflyttade bolaget inte längre tillhörde 
bolagets nya fasta driftsställe i Finland. 

Enligt Centralskattenämndens förhandsav-
görande (CSN 2006:70), vilket vunnit laga 
kraft, var ett finskt dotterbolags fusion enligt 
förordningen om europabolag med ett is-
ländskt moderbolag skatteneutral. Enligt av-
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görandet tillämpades principerna i 52 a och 
52 b § i näringsskattelagen. Avgörandet kan 
ha betydelse också för beskattningen av de 
gränsöverskridande fusioner som sker enligt 
den lagstiftning som nu tillkommer till följd 
av det aktuella direktivet. 

Konsekvenser av skatteneutrala fusioner. 
När en fusion är skatteneutral gäller detta så-
väl de fusionerande bolagen som deras aktie-
ägare (skatteneutral fusion). Kontinuitets-
principen iakttas vid beskattningen av såväl 
bolagen som aktieägarna. Fusionen innebär 
inga skattekonsekvenser för vare sig det 
överlåtande bolaget eller det övertagande bo-
laget. Det övertagande bolaget får överta det 
överlåtande bolagets icke avskrivna anskaff-
ningsutgifter. Vid skatteneutrala fusioner in-
täktsförs t.ex. inte avskrivningsskillnaden. 

Även skattemässiga reservationer går över 
till det övertagande bolaget. Förluster förs 
över på vissa villkor men är beroende av ägo-
förhållandena i bolagen, även tidsmässiga, 
före fusionen. 

Vid beskattningen anses aktieägarna inte 
överföra det överlåtande bolagets aktier och 
därför kan varken överlåtelsevinst eller över-
låtelseförlust uppkomma. 

De skattemässiga konsekvenserna av skat-
teneutral fusion ingår i 52 b § i näringsskatte-
lagen och utgår från artikel 4 i direktivet om 
företagsomstruktureringar. 

Kravet på fast driftställe när det överta-
gande bolaget är ett utländskt bolag. Vid 
gränsöverskridande fusioner gäller ett 
tilläggsvillkor för skatteneutralitet i sådana 
fall där ett finskt bolag fusioneras med ett ut-
ländskt bolag. I sådana fall där det överta-
gande bolaget är ett bolag i en annan EU-stat 
tillämpas bestämmelserna endast om de över-
förda tillgångarna de facto knyts till ett fast 
driftställe som det övertagande bolaget bildar 
i Finland. Med andra ord ska alltså tillgång-
arna fortfarande omfattas av finsk beskatt-
ningsbehörighet. 

Om tillgångarna inte blir kvar under finsk 
beskattningsbehörighet, dvs. till den del de 
inte faktiskt knyts till ett fast driftställe som 
bildas i Finland eller de faktiskt upphör att 
vara knutna till detta fasta driftställe, räknas 
tillgångarnas sannolika överlåtelsepris som 
beskattningsbar inkomst. 

Kravet på fast driftställe i 52 e § i närings-
skattelagen och i artikel 4 i direktivet om fö-
retagsomstruktureringar hör samman med 
den internationella skatterättens grundstruk-
turer. Enligt dessa kan staten alltid beskatta 
bolag som är allmänt skattskyldiga i staten i 
fråga för deras samtliga globala inkomster. 
Den allmänna skattskyldigheten (resident 
company) avgörs för bolagens del på basis av 
antingen registrering eller stället där ledning-
en av bolaget faktiskt sker. I Finland är en-
dast i Finland registrerade bolag allmänt 
skattskyldiga bolag. 

Övriga bolag är begränsat skattskyldiga. 
Begränsat skattskyldiga bolag (non-resident 
company) är bolag som är registrerade utom-
lands. Med stöd av sina skatteavtal kan Fin-
land beskatta ett begränsat skattskyldigt bo-
lags rörelseinkomst från Finland endast om 
bolaget bildar ett fast driftställe i Finland. 
Definitionen av fast driftställe motsvarar ar-
tikel 5 i OECD:s modell för skatteavtal. Ut-
trycket fast driftställe innefattar särskilt plats 
för företagsledning, filial, kontor, fabrik, 
verkstad och gruva, olje- eller gaskälla, sten-
brott eller annan plats för utvinning av natur-
tillgångar. 

I regel beskattas fasta driftställen på samma 
sätt som finska aktiebolag. Detta förutsätts 
redan i sig av skatteavtalens artiklar mot 
diskriminering och av EG-fördraget. 

 
 

Konsekvenser av fusioner som inte är skatte-
neutrala 

Om en fusion inte är skatteneutral tillämpas 
inte kontinuitetsprincipen. Vid beskattningen 
anses det att det överlåtande bolaget upplöses 
vilket innebär att tillgångarnas gängse värde 
intäktsförs. 

Enligt finsk praxis intäktsförs dock inte 
goodwill som inte syns i redovisningen om 
inte goodwillen anses gälla antingen immate-
riella rättigheter som är överförbara eller 
överförbara avtal som genererar kassaström-
mar. Det anses att en aktieägare överför det 
överlåtande bolagets aktier och skaffar nya 
aktier i det övertagande bolaget. Det över-
låtande bolagets samtliga reserveringar löses 
upp. Återstående förluster överförs inte. 
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Exitskatter 

Så kallade exitskatter kan uppkomma på 
två olika sätt i samband med gränsöverskri-
dande fusioner, dvs.: 

1. När de tillgångar som överförs inte blir 
kvar på det övertagande bolagets fasta drift-
ställe som bildas i den stat som det över-
låtande bolaget varit placerat i. 

2. När kännetecknen för skatteneutral fu-
sion inte uppfylls. 

EG-domstolen har behandlat fall som gällt 
exitskatter av denna typ. Tills vidare har det 
endast varit fråga om flyttning av skattemäs-
sig hemort (inom EU används termen hem-
vist) för fysiska personer. 

Mål C—9/02 ”de Lasteyrie” gäller en fy-
sisk person. Enligt domen ska principen om 
etableringsfrihet i artikel 43 i EG-fördraget 
tolkas så den utgör hinder för en medlemsstat 
att, i syfte att förhindra skatteflykt, inrätta ett 
sådant system som innebär att vinster som 
ännu inte realiserats beskattas när en skatt-
skyldig person flyttar ut sitt skatterättsliga 
hemvist från denna stat.  

I det färska målet C-470/04 ”N” preciseras 
frågan.  Enligt domen verkar det vara möjligt 
att fastställa exitskatt bara det inte leder till 
strängare skatter än vad den skattskyldiga 
personen skulle vara tvungen att betala vid 
överlåtelse av aktierna. 

Mål C—436/00 ”X och Y” gäller beskatt-
ning av bolag, dvs. uppskov med beskatt-
ningen vid överlåtelse av aktier.  

I ljuset av de mål som behandlats i EG-
domstolen är det möjligt att fastställande av 
exitskatt strider mot EG-fördragets artikel 
43 om etableringsfrihet. 

Enligt kommissionens meddelande av den 
19 december 2006 (COM(2006) 825 final) 
kan mål C—9/02 ”de Lasteyrie” helt klart 
tillämpas också på företag. I meddelandet tas 
bl.a. upp situationer där tillgångarna utan 
överlåtande upphör att höra till det fasta 
driftstället efter en företagsomvandling. En-
ligt kommissionen kan en medlemsstat för-
behålla sig beskattningsrätten i exitsituatio-
ner bara det inte leder till att skatterna ska 
betalas omedelbart innan tillgångarna överlå-
tits. Några andra villkor får inte heller ställas 
på uppskovet med betalningen. Den skatt-
skyldiga kan dock åläggas skäliga förpliktel-

ser enligt vilka tillgångarnas status ska med-
delas årligen och då de överlåts eller övergår 
till att omfattas av tredje stats beskattnings-
rätt. 

Kommissionen har också tagit ställning till 
möjligheten att tillåta exitskatter i förhållan-
de till staterna inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Eftersom de grundläggan-
de friheterna i EG-fördraget är desamma i 
EES-fördraget, har målen C—9/02 ”de Las-
teyrie” och C—470/04 ”N” direkt betydelse 
också för EES-fördraget. Enligt kommissio-
nen är tillämpningen av de ovan nämnda 
principerna beroende av om det är möjligt 
med effektiv handräckning och effektivt in-
formationsutbyte mellan EU-staten och EES-
staten. I EU regleras handräckning och utby-
te av upplysningar i direktiv 77/799/EEG och 
76/308/EEG. Om motsvarande förfarande 
har avtalats i ett skatteavtal mellan en EU-
stat och en EES-stat kan inte strängare exits-
katteregler än i fråga om EU-staterna tilläm-
pas, anser kommissionen.  

 
Beskattning av gränsöverskridande delningar 

Gränsöverskridande delningar ingår också i 
tillämpningsområdet för direktivet om före-
tagsomstruktureringar och därför behövs det 
inte heller i fråga om dem någon större na-
tionell lagstiftning.  

I direktivet inskrevs begreppet partiell fis-
sion först i samband med ändringen 2005 och 
bestämmelsen ska sättas i kraft senast vid in-
gången av 2007. Skatteneutrala partiella fis-
sioner (partiella delningar) förutsätter dock 
att såväl den affärsverksamhet som flyttas 
som den affärsverksamhet som blir kvar bil-
dar en eller flera ”verksamhetsgrenar”. Enligt 
regeringens proposition om sättande i kraft 
av direktivet (RP 247/2006) och finansut-
skottets betänkande (FiUB 42/2006) ska 
skatteneutral partiell fission förutsätta att en 
verksamhetsgren bildas såväl i fråga om den 
verksamhet som överlåts som i fråga om den 
verksamhet som stannar kvar. 

 
Beskattning vid flyttning av hemort 

Direktivet om företagsomstruktureringar 
har fått bestämmelser om flyttning av den 
stadgeenliga hemorten för europabolag och 
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europeiska kooperativa föreningar (europa-
andelslag). Bestämmelserna trädde i kraft 
1.1.2006. 

Direktivet innehåller inte bestämmelser om 
flyttning av hemort för andra associations-
former som omfattas av det. 

Näringsskattelagen innehåller inte någon 
uttrycklig bestämmelse för beskattning av ett 
bolag som flyttar sin hemort från Finland. 
Bestämmelserna om s.k. exitskatt gäller en-
dast tillgångar som ett begränsat skatteplik-
tigt bolag, dvs. utomlands registrerat bolag 
flyttar bort från ett fast driftställe i Finland 
(51 e § i näringsskattelagen). Det är möjligt 
att flyttningen av hemort inte skulle utlösa 
konsekvenser för beskattningen eftersom 
skattelagen saknar bestämmelser om detta. 
Om bolagets medel efter det att hemorten 
flyttats överförs så att de inte längre omfattas 
av finsk beskattningsbehörighet, kan Finland 
beskatta värdestegringen med stöd av 51 e § 
näringsskattelagen. Någon vedertagen upp-
fattning finns inte i denna fråga. 

 
1.6 Insättningsgaranti och ersättningssy-

stem för investerare i samband med 
gränsöverskridande fusioner och 
delningar 

Insättningsgaranti 

Enligt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 94/19/EG om system för garanti av in-
sättningar, nedan insättningsgarantidirekti-
vet, bygger insättningsgarantin för insätt-
ningar i ett kreditinstitut på den insättnings-
garanti som gäller i hemstaten. Insättningarna 
i kreditinstitutet kan anslutas till insättnings-
garantin i en annan stat, nedan värdstaten, 
endast till den del insättningarna betraktas 
höra till en filial i värdlandet och insättning-
arna inte omfattas av insättningsgarantin i 
hemstaten. Värdstatens insättningsgaranti 
kan bli tillämplig endast till den del den är 
bättre än den insättningsgaranti som tillhan-
dahålls i hemstaten. 

Om en affärsbank, andelsbank eller spar-
bank fusioneras med ett företag som är eller 
kommer att registreras i en annan stat tilläm-
pas efter fusionen i regel endast insättnings-
garantin i den övertagande bankens hemstat 
på insättningarna i den överlåtande banken. 

Om t.ex. en finsk bank fusioneras med en 
svensk bank kommer den svenska insätt-
ningsgarantin att gälla samtliga insättningar i 
den finska banken. Eftersom den svenska in-
sättningsgarantin inte ersätter tidsbundna de-
positioner i samma omfattning som den fins-
ka insättningsgarantin, kan tidsbundna depo-
sitioner i bankens finska filialer garanteras 
särskilt i den finska insättningsgarantifonden 
till den del de inte omfattas av den svenska 
insättningsgarantin. Samma sak gäller för de 
depositioner i ett finskt kreditinstitut som ge-
nom en gränsöverskridande delning överförs 
till ett kreditinstitut som är registrerat eller 
ska registreras i en annan stat. 

Bestämmelserna om insättningsgarantifon-
dens självständighet återfinns i 65 h § i kre-
ditinstitutslagen. En depositionsbank som hör 
till insättningsgarantifonden har inte rätt att 
kräva att dess andel i fonden ska avskiljas för 
banken själv eller att överlåta den till någon 
annan. Enligt lagen får andelen inte räknas 
som bankens medel. Detta betyder att när en 
banks hemstat ändras eller när banken fusio-
neras med en utländsk bank överförs inte ga-
rantiavgifterna som en finsk depositionsbank 
inbetalat till fonden tillsammans med deposi-
tionerna och de kan inte bilda en del av in-
sättningsgarantisystemet i den nya hemsta-
ten. 

 
Skydd för investeringar 

Enligt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 97/9/EG om system för ersättning till 
investerare bestäms även ersättningssystemet 
enligt den hemstat som gäller för den som 
tillhandahåller tjänsten (artikel 2). Värdsta-
tens ersättningssystem kan bli tillämpligt en-
dast till den del det är bättre än skyddet i 
hemstaten. Direktivet saknar bestämmelser 
om fusion eller delning av ett värdepappers-
företag med avseende på ett företag som re-
gistreras i en annan stat och även bestämmel-
ser om flyttning av hemorten till en annan 
stat eller från en annan stat till Finland. I la-
gen om värdepappersföretag (579/1996) 
finns bestämmelser om gränsöverskridande 
fusion endast i samband med grundande av 
europabolag. 

Om en bank eller ett värdepappersföretag 
som tillhandahåller investeringstjänster fu-



 RP 103/2007 rd  
  

 

12 

sioneras med ett bolag som ska registreras i 
en annan stat indras koncessionen i Finland 
och medlemskapet i ersättningsfonden upp-
hör och företagets kunder flyttas över till er-
sättningssystemet i den andra EU-staten. Om 
ett utländskt företag fusioneras med en bank 
eller ett värdepappersföretag i Finland kan 
det utländska företagets kontor i utlandet bli 
filialer till det finska bolaget och kunderna 
vid dessa filialer omfattas av det finska er-
sättningssystemet. Vid gränsöverskridande 
total delning gäller samma sak i fråga om 
medlemskapet i ersättningsfonden för finska 
bolag som delas och för överföringen av 
kunderna till garantsystemet i en annan EU-
stat. Vid partiell delning gäller detta endast 
kunderna om det ursprungliga bolaget fort-
sätter att bedriva sådan verksamhet i Finland 
som omfattas av ersättningssystemet. 

Finansieringen av ersättningsfonden kan 
huvudsakligen bygga på lån som fonden tar 
efter det att ett ersättningsfall inträffat och 
som återbetalas genom höjda garantiavgifter 
som uppbärs av medlemmarna i fonden. I la-
gen bestäms också om ansvar som en avgå-
ende medlem har i fråga om ersättningsfall 
som inträffat före utskrivningen. Garantiav-
gifterna som inbetalats till ersättningsfonden 
är fondens egendom. Medlemsföretagen i 
fonden har inte rätt att kräva att deras andelar 
avskiljs för dem och de får inte heller överlå-
ta andelarna på någon annan. 

Om ett bolag som tillhandahåller tjänster 
fusioneras eller delas med ett utländskt före-
tag överförs inte de garantiavgifter som bola-
get betalat. 

 
 

2  Ändringsbehov  

2.1 Skyldighet att utfärda bestämmelser 
som föreskrivs i direktivet 

Finland måste sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för att 
följa direktivet senast den 15 december 2007. 

En medlemsstat får i sin lagstiftning om 
gränsöverskridande fusioner ha bestämmel-
ser som avviker från bestämmelserna om in-
hemska fusioner endast på det sätt som direk-
tivet tillåter (artikel 4.1 b och 4.2). Utgångs-
punkten är alltså att finska bolag har samma 

bolagsrättsliga medel till sitt förfogande i 
fråga om såväl inhemska som gränsöverskri-
dande fusioner.  

Till följd av direktivet ska medlemsstaterna 
anta bestämmelser om definitionen av gräns-
överskridande fusion (artikel 2.2 och 3.1), 
tillämpningsområdet för gränsöverskridande 
fusioner (artikel 1, 2.1, 3.2, 3.3 och 4.1 a) fu-
sionsplanen för den gränsöverskridande fu-
sionen och andra fusionshandlingar samt of-
fentliggörandet av fusionen (artikel 5—8), 
godkännandet av fusionsplanen (artikel 9), 
registreringen, verkan och rättsverkningarna 
av fusionen (artikel 10—14) förenklade for-
maliteter vid dotterbolagsfusioner och med 
samtycke av samtliga aktieägare (artikel 15) 
samt om arbetstagarnas medverkan vid fu-
sioner (artikel 16). 

 
2.2 Särskilda nationella bestämmelser 

som direktivet tillåter 

Möjligheterna att utfärda bestämmelser 

Beträffande några av de omständigheter 
som regleras i direktivet har medlemsstaterna 
enligt ett bemyndigande i direktivet rätt att 
utfärda bestämmelser som skiljer sig från be-
stämmelserna i direktivet eller kompletterar 
dessa. Det är sålunda möjligt att utfärda na-
tionella bestämmelser som t.ex. utesluter an-
delslagen från tillämpningsområdet (artikel 
3) samt nationella bestämmelser om ett sär-
skilt skydd för minoritetsdelägare vid gräns-
överskridande fusioner (artikel 4.2 och 10.3), 
godkännande av fusionsplanen av ett särskilt 
organ i vissa fall (artikel 9.3), myndigheten 
för kontroll av fusionens lagenlighet (artikel 
10 och 11), den gränsöverskridande fusio-
nens verkan (artikel 12) och registrering och 
offentliggörande av fusionen (artikel 13). 

 
Behovet att utfärda bestämmelser 

Enhetliga och klara regler. Det är ända-
målsenligt att möjligheterna att utfärda avvi-
kande bestämmelser utnyttjas till att fören-
hetliga bestämmelserna om gränsöverskri-
dande fusioner och delningar med de natio-
nella bestämmelserna om fusioner. Med tan-
ke på ledning, aktieägare, medlemmar, revi-
sorer, borgenärer samt bolagens och ägarnas 
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intressegrupper i de fusionerande finska bo-
lagen eller andra företag är det önskvärt att 
skillnaderna och likheterna mellan inhemska 
och gränsöverskridande fusioner är möjligast 
lätta att se. Även detta kan uppnås genom att 
bestämmelserna om gränsöverskridande fu-
sioner så långt som möjligt utformas till att 
motsvara bestämmelserna om inhemska fu-
sioner. 

Skyddet för aktieägare och borgenärer. Det 
övertagande utländska bolagets bolagsform 
kan med hänsyn till ägarna eller andra inve-
sterare i det överlåtande finska aktiebolaget 
eller andelslaget avvika väsentligt från den 
inhemska bolagsformen. I sådana fall kan ef-
terlevnaden av de allmänna principerna inom 
den nationella bolagsrätten förutsätta att 
strängare krav än 2/3 majoritet tillämpas på 
fusionsbeslutet. Det är inte ändamålsenligt att 
i lag i detalj fastställa vilka utländska associ-
ationsformer som motsvarar de inhemska as-
sociationsformerna. 

Att ett finskt aktiebolag eller andelslag fu-
sioneras med ett företag som ska registreras i 
en annan stat är en åtgärd som aktieägarna, 
medlemmarna och borgenärerna i finskregi-
strerade aktiebolag eller andelslag hittills inte 
har behövt vara beredda på. Det kan vara 
svårt att förutse hur sådana åtgärder påverkar 
aktieägarnas och medlemmarnas ställning ef-
tersom bolaget eller andelslaget kan fusione-
ras och flytta hemorten till vilken som helst 
nuvarande eller framtida EES-stat och efter-
som de nationella reglerna som påverkar 
medlemmarnas ställning endast delvis är 
harmoniserade genom direktivet. Detta gäller 
även konsekvenserna av fusionen på sådana 
borgenärers ställning som inte står i avtals-
förhållande till företaget. När skyddsnivån 
för aktieägare, medlemmar och borgenärer 
samt de tillgängliga rättsmedlen väljs ska det 
å andra sidan beaktas att ett skydd för aktie-
ägarna, medlemmarna och borgenärerna som 
överstiger miniminivån i direktivet kan på-
verka beslutet om val av företagens hemort.  

Skyddet för aktieägarna i aktiebolag och 
medlemmarna i andelslag har i fråga om 
motsvarande delar kommenterats närmare i 
förarbetena till lagen om europabolag 
(742/2004) och lagen om europaandelslag 
(906/2006) (RP 55/2004 rd, och RP 54/2006 
rd). Därför är det motiverat att säkerställa 

medlemmarnas ställning när ett aktiebolag 
eller andelslag fusioneras på ett sätt som 
motsvarar bestämmelserna i aktiebolagslagen 
om rätten för aktieägare som motsätter sig 
fusionen att kräva inlösen av sina aktier och 
bestämmelserna i lagen om andelslag om rät-
ten för medlemmarna i ett fusionerande an-
delslag att utträda ur andelslaget. I direktivet 
tillåts nationella bestämmelser om minori-
tetsskydd (artikel 4.2). 

Enligt direktivet tillämpas på borgenärs-
skyddet vid fusioner bestämmelserna om in-
hemska fusioner (artikel 4.1 b och 4.2). För 
att underlätta indrivningen av offentligrättsli-
ga fordringar måste särskilt borgenärsskyddet 
vid gränsöverskridande fusioner tillämpas 
också på sådana skatter och andra offentlig-
rättsliga avgifter som gäller tiden före fusio-
nen och som inte verkställt innan den tidsfrist 
som reserverats för borgenärerna att motsätta 
sig fusionen har löpt ut. Utan domstolsbeslut 
kan det vara betydligt svårare att genom ut-
sökning driva in offentligrättsliga avgifter i 
Finland efter det att en gränsöverskridande 
fusion har verkställts.  

För att målet för borgenärsskydd ska upp-
nås förutsätts det att borgenärsskyddet utvid-
gas också vid inhemska fusioner på motsva-
rande sätt, eftersom särskilda krav inte kan 
föreskrivas för gränsöverskridande fusioner. 

Å andra sidan har det inte funnits något be-
hov av att utvidga borgenärsskyddet i sam-
band med minskningar av aktiekapitalet. En 
utvidgning av borgenärsskyddet i samband 
med aktiekapitalsminskningar kunde i onö-
dan göra det svårare att ändra bolagets kapi-
talstruktur genom minskning av aktiekapita-
let. För borgenärer i finska fusionerande bo-
lag är det tilläckligt att borgenärerna utifrån 
det övertagande bolagets bolagsform, som 
framgår av fusionsplanen, kan bedöma om de 
har skäl att motsätta sig fusionen. 

Ett bolag som är registrerat i Finland och 
som deltar i en gränsöverskridande fusion 
måste vidta samtliga åtgärder och uppfylla 
alla formaliteter som fusionen förutsätter in-
nan registermyndigheten kan utfärda det in-
tyg som är en förutsättning för att fusionen 
eller flyttningen ska kunna verkställas (arti-
kel 10). Därför måste t.ex. ett bolag som be-
driver reglerad finansieringsverksamhet re-
dogöra för hur bolagets verksamhet kommer 
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att fortsätta eller hur verksamheten avslutas i 
Finland i samband med fusionen eller flytt-
ningen av hemort, innan fusionsintyget kan 
ges ut. 

I övrigt har det inte observerats något all-
mänt behov av mer långtgående bolagsrätts-
liga bestämmelser om vare sig medlemmars, 
borgenärers och andra utomstående parters 
skydd vid gränsöverskridande fusioner i ak-
tiebolagslagen, lagen om andelslag och övrig 
lagstiftning. 

Kontrollmöjligheter. Skatte- eller bankin-
spektion eller någon annan motsvarande åt-
gärd som är aktuell under en fusion eller se-
nare påverkar inte på något väsentligt sätt 
finska myndigheters möjligheter att studera 
den bokföring som föregått fusionen. I 2 kap. 
10 § i bokföringslagen (1336/1997 BokfL) 
föreskrivs om arkivering av bokföringsmate-
rial i sådana fall då verksamheten eller bok-
föringsskyldigheten upphör i Finland. Om 
verksamheten fortsätter med ett fast driftstäl-
le i Finland efter fusioneringen eller efter det 
att hemorten flyttats från Finland måste en fi-
lial registreras i Finland och filialen ska ha en 
i handelsregistret antecknad representant i 
Finland (3 § 1 mom. 4 punkten i handelsre-
gisterlagen, 129/1079, 1 § 1 mom. 3 punkten 
och 2 § i lagen om rätt att idka näring, 
122/1919). För reglerade näringar gäller sär-
skilda bestämmelser. Till exempel i fråga om 
kreditinstitut ska bestämmelserna om etable-
ringsrätt i lagen om utländska kreditinstituts 
och finansiella instituts verksamhet i Finland 
(1608/1993) följas vid inrättandet av filialer. 
Dessa bestämmelser bygger på bestämmel-
serna i avdelning III i direktivet om kreditin-
stitut. För kontrollen behövs sålunda inga 
nya bestämmelser om fusion eller flyttning 
av hemort. 

Bokföringsskyldigheten för en utländsk fi-
lial med verksamhet i Finland bestäms enligt 
huvudregeln i BokfL (1 kap. 1 mom.) Var 
och en som driver rörelse eller utövar yrke är 
skyldig att föra bok över denna verksamhet 
oberoende av den juridiska formen för verk-
samheten. Bokföringsnämnden har i sin prax-
is ansett att rörelsen eller yrket utöver de till-
lämpliga allmänna kriterierna också ska vara 
fortlöpande till sin natur och bedrivas utifrån 
ett fast driftställe. Det har ansetts att kriteri-
erna om kontinuitet och permanens i regel 

har kunnat tillämpas på begreppet med s.k. 
fast driftställe som används i skattelagstift-
ningen (Bokföringsnämnden 1275/1994). 

Revisionen av bokföringen i en finsk filial 
till ett utländskt bolag ingår i revisionen av 
hela bolaget i enlighet med lagstiftningen i 
bolagets hemstat om bokslutet upprättas, re-
videras och offentliggörs i överensstämmelse 
med Europeiska gemenpensskapens rättsak-
ter eller på motsvarande sätt (1 § 3 mom. i 
revisionslagen). För filialen upprättas och of-
fentliggörs i sådana fall inte en revisonsberät-
telse som motsvarar kraven i revisionslagen. 
I övriga fall tillämpas revisionslagen fullt ut 
på revisionen av en bokföringsskyldig filial 
från tredjeland. 

Möjlighet att motsätta sig en fusion med 
hänvisning till allmänintresset. Enligt direk-
tivet tillämpas det på gränsöverskridande fu-
sioner också sådan nationell lagstiftning som 
ger de inhemska myndigheterna möjlighet att 
motsätta sig en bestämd inhemsk fusion med 
hänvisning till allmänintresset (artikel 4.1 b). 
Enligt direktivets inledning bör inte nationel-
la bestämmelser införa några restriktioner av 
etableringsfriheten eller av den fria rörlighe-
ten för kapital, utom när sådana restriktioner 
är berättigade i enlighet med EG-domstolens 
rättspraxis och i synnerhet genom krav som 
ligger i det allmännas intresse samt är såväl 
nödvändiga för som proportionerliga till 
uppnåendet av sådana övergripande krav 
(skäl 3 i inledningen). Vad möjligheten att 
motsätta sig en fusion innebär har kommen-
terats ingående i förarbetena till lagen om eu-
ropabolag (RP 55/2004, s. 8 och 9). 

I samband med gränsöverskridande fusio-
ner kan de mål som hör samman med allmän-
intresset tryggas tillräckligt i finsk lagstift-
ning genom att verksamhetsförutsättningarna 
för finska myndigheter och ställningen för 
aktieägarna i finska aktiebolag och medlem-
marna i finska andelslag samt för borgenä-
rerna ordnas på samma sätt som vid inhems-
ka fusioner, i den omfattning som EG-rätten 
tillåter.  

Behovet av reglering av gränsöverskridan-
de delningar bygger på finska företags behov 
av internationell strukturomvandling och på 
den omständigheten att man på detta sätt kan 
påverka bedömningen av Finland som före-
mål för utländska investeringar. Till följd av 
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EG-domstolens Sevic-beslut måste dessutom 
ett standardiserat, klart och förutsägbart för-
farande som motsvarar förfarandet för gräns-
överskridande fusioner fastställas för gräns-
överskridande delningar med hänsyn till fö-
retagen och deras intressegrupper samt myn-
digheterna. För aktieägarna, andra investera-
re, medlemmar, borgenärer samt personal 
och myndigheter är det nödvändigt att ordna 
dessas ställning vid gränsöverskridande del-
ningar på motsvarande sätt som vid gräns-
överskridande fusioner.  

Lagstiftningen om register. Den tekniska 
granskning av lagstiftningen om register som 
genomförandet av direktivet kräver motsva-
rar de ändringar som gjordes i handelsregis-
terlagen (129/1979) och företags- och orga-
nisationsdatalagen (244/2001) i samband 
med lagstiftningen om europabolag och eu-
ropaandelslag. 

 
2.3 Andra frågor 

Aktiebolagslagens bestämmelser om sam-
mankallande av bolagsstämman på grund av 
att kapitalet minskar har till stor del förlorat 
sin mening i fråga om privata aktiebolag ef-
tersom riksdagsbehandlingen av aktiebolags-
lagen resulterade i att minimikapitalet i ett 
privat aktiebolag fastställdes till 2 500 euro i 
stället för 8 000 euro som regeringen före-
slog i sin proposition. I praktiken leder bola-
gets anläggningskostnader till att skyldighe-
ten att sammankalla bolagsstämman ofta 
uppkommer redan genast i samband med 
etableringen i privata bolag som bildas med 
minsta möjliga aktiekapital. Skyldigheten har 
i allmänhet inte någon märkbar betydelse för 
aktieägarnas skydd i privata aktiebolag. Arti-
kel 17 i rådets andra bolagsrättsliga direktiv 
(77/91/EEG, nedan kapitaldirektivet) förplik-
tar endast till sammankallande av bolags-
stämman i publika aktiebolag. Borgenärerna 
och andra utomstående i alla aktiebolag 
skyddas av skyldigheten i aktiebolagslagen 
enligt vilken förlust av aktiekapital ska an-
mälas för registrering. I handelsregistret har 
10.8.2007 anteckning om förlust av kapital 
gjorts i fråga om 865 aktiebolag. Av dessa 
har fem bildats efter det att den nya aktiebo-
lagslagen trätt i kraft och aktiekapitalet i vart 
och ett av bolagen är 2 500 euro. Alla andra 

anteckningar har gjorts i fråga om aktiebolag 
som grundats före den nya aktiebolagslagen. 
Anteckning om förlust av aktiekapital har 
strukits för tolv bolag. Samtliga dessa har 
grundats innan den nya aktiebolagslagen 
trädde i kraft. 

Även bestämmelserna i aktiebolagslagen 
om förlust av eget kapital har i praktiken vi-
sat sig vara alltför schematiska. Ett bolags 
faktiska kapitalsituation kan de facto vara 
bättre än vad som framgår av bokföringen, 
bl.a. av skattemässiga skäl, t.ex. s.k. avskriv-
ningsskillnader, eller på grund av värdesteg-
ring. Till skillnad från de upphävda bestäm-
melserna om tvångslikvidation i den gamla 
lagen om aktiebolag (734/1978) tillåter dock 
inte bestämmelserna i aktiebolagslagen ut-
tryckligen att sådana omständigheter beaktas 
och därför har man gjort tolkningen att det 
uppstått en skyldighet för bolagen att på ba-
sis av bokfört värde göra en registeranmälan 
om förlorat aktiekapital också i sådana situa-
tioner där aktiekapital inte ansågs förlorat en-
ligt den gamla lagen om aktiebolag. 

 
3  De vikt igaste  förslagen 

Aktiebolagslagen, lagen om andelslag, lag-
stiftningen om register och företagsinteck-
ning. För genomförandet av direktivet före-
slås det att bestämmelser om gränsöverskri-
dande fusioner fogas till 16 kap. i aktiebo-
lagslagen och 16 kap. i lagen om andelslag 
och att bestämmelser om gränsöverskridande 
delningar fogas till 17 kap. om delning. 
Dessutom föreslås ändringar i handelsregis-
terlagen (129/1979), företags- och organisa-
tionsdatalagen (244/2001) och företagsin-
teckningslagen (634/1984) så att de föreskri-
ver om gränsöverskridande fusioner och del-
ningar huvudsakligen på ett sätt som motsva-
rar etablerandet av europabolag och europa-
andelslag genom gränsöverskridande fusion.  

Förslaget innehåller de bestämmelser som 
behövs för att genomföra direktivet, dvs. be-
stämmelser som medlemsstaterna ska utfärda 
med stöd av direktivet eller som behövs för 
att använda de undantagsmöjligheter som di-
rektivet tillåter. Förslaget innehåller de från 
nationella fusioner avvikande krav som följer 
av direktivets tvingande bestämmelser och de 
lagvalsregler angående tillämpningen av na-
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tionella fusionsbestämmelser som anger till 
vilka delar de nationella bestämmelserna ska 
tillämpas på inhemska och utländska bolag 
som deltar i en fusion. 

Den föreslagna regleringen motsvarar till 
sitt innehåll huvudsakligen de principer som 
antagits i lagen om europabolag och lagen 
om europaandelslag. Förslaget avviker i lag-
stiftningstekniskt hänseende från bestämmel-
serna om europabolag och europaandelslag 
eftersom lagvalsreglerna för dessa associa-
tionsformer återfinns i förordningen om eu-
ropabolag och förordningen om europaan-
delslag. 

Näringslagstiftning. Det föreslås att lag-
stiftningen om tillståndspliktig näring som 
bedrivs av ett finskt aktiebolag, en finsk an-
delsbank, sparbank, pantlåneinrättning eller 
någon annan finsk association ska ändras så 
att bestämmelser om gränsöverskridande fu-
sioner och delningar tas in i lagstiftningen 
om kreditinstitut och i annan finansierings-
lagstiftning och att regleringen huvudsakli-
gen ska motsvara bestämmelserna om in-
hemska företagsstrukturer. Ett företag som 
bedriver tillståndspliktig näring och som ska 
registreras i Finland ska enligt förslaget ha 
koncession enligt finsk lag. 

Registrering och registreringsmyndigheter 
och andra myndigheter. Enligt förslaget an-
tecknas en gränsöverskridande fusion som 
ska registreras i Finland och en utländsk filial 
som bildas i Finland till ett utländskt bolag i 
samband med en gränsöverskridande fusion i 
handelsregistret hos Patent- och registersty-
relsen på samma sätt som ett finskt bolag el-
ler andelslag eller en finsk andelsbank och en 
utländsk näringsidkares filial i Finland. I frå-
ga om registreringen tillämpas den särskilda 
lagstiftningen om respektive näring också på 
finska företag som bedriver tillståndspliktig 
näring och som deltar i gränsöverskridande 
fusioner. Detta gäller också gränsöverskri-
dande delningar. 

Enligt förslaget blir Patent- och registersty-
relsen behörig myndighet också i frågor som 
gäller anmälan och ansökan i samband med 
gränsöverskridande fusioner och delningar 
och den utfärdar de i direktivet avsedda inty-
gen för de finska fusionerande bolagen. 

Det föreslås att det ska bli lättare att göra 
anmälningar och ansökningar i samband med 

gränsöverskridande fusioner och delningar 
sålunda att det blir möjligt att för utländska 
bolags eller andra juridiska personers del till 
den finska registermyndigheten inge bilagor-
na till fusions- eller delningsplanen som upp-
rättats enligt lagen i den stat som den juridis-
ka personen är hemmahörande i. Dessutom 
föreslås det att finska aktiebolag eller andels-
lag som deltar i fusionen eller delningen ska 
kunna göra alla de anmälningar och ansök-
ningar om verkställandet som föregår fusio-
nen eller delningen till den finska register-
myndigheten. 

Skyddet för aktieägare och medlemmar. 
Enligt förslaget har de aktieägare i ett finskt 
aktiebolag som deltar i en fusion eller del-
ning till en annan stat och som motsätter sig 
fusionen eller delningen rätt att kräva inlösen 
av sina aktier på samma sätt som vid en in-
hemsk fusion eller delning. På motsvarande 
sätt har de medlemmar i ett andelslag som 
deltar i en fusion eller delning till en annan 
stat och som motsätter sig fusionen eller del-
ningen en extra avgångsrätt i sådana fall där 
det övertagande andelslaget är registrerat el-
ler kommer att registreras i en annan stat. 
Förslagen motiveras ovan under punkt 2.2. 

Skyddet för borgenärer. Enligt förslaget 
har borgenärerna i ett finskt aktiebolag eller  
andelslag eller i en finsk sparbank som deltar 
i en gränsöverskridande fusion eller delning 
rätt att motsätta sig fusionen eller delningen 
på samma sätt som vid inhemska fusioner el-
ler delningar. 

För att underlätta indrivningen av offentlig-
rättsliga fordringar föreslås det att borgenärs-
skyddet också ska gälla sådana skatter och 
andra offentligrättsliga avgifter som gäller ti-
den mellan registreringen av fusions- eller 
delningsplanen och den tidsperiod som re-
serverats för borgenärerna att motsätta sig åt-
gärden. 

Med offentligrättslig fordran avses i detta 
sammanhang en fordran som kan indrivas 
med stöd av lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg (367/1961). La-
gen gäller skatter och offentliga avgifter, 
bl.a. lagstadgade försäkringspremier och 
premier som avses i 40 § i lagen om försäk-
ringsavtal (543/1994). Fordringar som beta-
las enligt lönegarantin indrivs också i enlig-
het med nämnda lag. Lagen om indrivning av 
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skatter och avgifter i utsökningsväg ersätts 
med en lag om verkställighet av skatter och 
avgifter (706/2007) som träder i kraft den 
1 januari 2008 och som innehåller den gamla 
lagens bestämmelser i justerad form.  

Myndighetskontroll. Enligt förslaget ska 
det i lagstiftningen om kreditinstitut och den 
övriga finanssektorn uttryckligen föreskrivas 
att registermyndigheten inte får lämna ut ett 
sådant intyg som avses i artikel 10 i direkti-
vet om myndigheten som kontrollerar till-
ståndspliktig näringsverksamhet i ett finskt 
företag som är överlåtande part i en gräns-
överskridande fusion eller delning meddelar 
registermyndigheten inom föreskriven tid att 
företaget inte uppfyllt de krav som följer av 
regleringen av branschen i fråga och som fu-
sionen eller delningen förutsätter.  

Den myndighetskontroll som bygger på 
gällande finansierings- och försäkringslag-
stiftning kommer sannolikt att preciseras i 
fråga om företagsstyrningen under de när-
maste åren. I september 2006 lade kommis-
sionen ett förslag till direktiv som preciserar 
bestämmelserna om företagsstyrning i kredit-
institut, värdepappersföretag och försäk-
ringsbolag. De föreslagna ändringarna gäller 
både förfarandet och de utgångspunkter som 
behöriga myndigheter ska iaktta vid gransk-
ningen av lämpligheten hos presumtiva över-
tagare av finansieringsbolag och bolag inom 
försäkringsbranschen. Kommissionens för-
slag kommer sannolikt att godkännas i Euro-
paparlamentet och rådet 2007. Direktivet ska 
införlivas med den nationella lagstiftningen 
senast 18 månader efter ikraftträdandet. 

Granskning av aktiebolagslagens bestäm-
melser om minskning av eget kapital. I detta 
sammanhang föreslås dessutom vissa sådana 
ändringar av aktiebolagslagen som dikteras 
uteslutande av nationella behov. Dessa änd-
ringar har kommenterats tidigare i texten un-
der punkt 2.3. Skyldigheten att sammankalla 
bolagsstämman till följd av minskning av det 
egna kapitalet begränsas till att gälla publika 
aktiebolag. Vid bedömningen av ett privat el-
ler ett publikt bolags skyldighet att anmäla 
förlust av aktiekapitalet för registrering ska 
dessutom uträkningen av det egna kapitalet 
enligt bokfört värde kunna justeras på de sätt 
som närmare anges i lagen för att det bättre 

ska motsvara bolagens faktiska kapitalsitua-
tion. 

 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Näringslivet. Enligt förslaget kommer 
publika och privata aktiebolag, andelslag, 
andelsbanker och sparbanker att kunna delta i 
gränsöverskridande fusioner och delningar.  

Användningen av gränsöverskridande fu-
sioner eller delningar begränsas inte genom 
några krav på kapital eller andra formkrav 
som kunde medföra betydande extra kostna-
der som avviker från de inhemska bestäm-
melserna. Detta underlättar användningen av 
gränsöverskridande fusioner eller delningar 
särskilt i små och medelstora företag. 

Genom en gränsöverskridande fusion kan 
ett multinationellt företag i många fall avstå 
från koncernstrukturen så att dotterbolagen i 
mållandet fusioneras med moderbolaget och 
verksamheten fortsätter i mållandet via en fi-
lial eller i form av gränsöverskridande verk-
samhet. Genom en gränsöverskridande del-
ning kan ett bolags verksamhet eller en del 
av verksamheten ombildas till bolag som ägs 
av det ursprungliga bolagets aktieägare. 

Regleringen av gränsöverskridande fusio-
ner och delningar underlättar överförandet av 
finska företag från Finland och utländska fö-
retag till Finland. Förslaget ökar de tillgäng-
liga medlen för företag med verksamhet i fle-
ra länder att ombilda företagen så att struktu-
ren motsvarar behovet. 

Tillämpningsområdet för de föreslagna be-
stämmelserna är större än den miniminivå 
som anges i direktivet och de motsvarar före-
tagens behov bättre än vad direktivet gör. 
Förslaget tillåter gränsöverskridande fusioner 
också på ett sådant i nationell lag föreskrivet 
sätt som inte omfattas av direktivet och 
gränsöverskridande delningar som inte är re-
glerade i direktivet. Till följd av de föreslag-
na bestämmelserna kan t.ex. gränsöverskri-
dande delningar genomföras enklare och 
snabbare än vad som varit fallet med stöd av 
direktivet. Om man nöjer sig med minimini-
vån i direktivet, leder detta till att gränsöver-
skridande delningar måste ske i två etapper 
så att det övertagande bolaget i en inhemsk 
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delning senare fusioneras med ett övertagan-
de bolag som är registrerat eller kommer att 
registreras i en annan stat. En gränsöverskri-
dande delning medför färre direkta administ-
rativa kostnader för företagen, proceduren tar 
märkbart kortare tid i anspråk och med hän-
syn till aktieägarna och bolagets intresse-
grupper är den också mer öppen än det be-
skrivna förfarandet i två faser. 

Det föreslås att gränsöverskridande del-
ningar ska regleras så att det inte krävs att det 
i den övertagande staten ska finnas bolags-
rättliga bestämmelser om gränsöverskridande 
delningar eftersom denna reglering inte ännu 
har harmoniserats inom EU. Man har gjort 
bedömningen att detta underlättar genomfö-
randet av gränsöverskridande delningar ge-
nast då de finska reglerna träder i kraft. Ve-
terligen stadgas uttryckligen om gränsöver-
skridande delningar inom EU i åtminstone 
Danmark.  

Användbarheten av förfarandet med gräns-
överskridande delningar är å andra sidan 
starkt beroende även av registrerings- och 
skattelagstiftningen och myndighetspraxis 
gällande andra bolag som deltar i en gräns-
överskridande fusion.  

Vid trepartsfusioner påverkas användbarhe-
ten väsentligt av hur skattelagstiftningen för 
företagsomstruktureringar utvecklas i Fin-
land och i andra EU-länder. I den finska skat-
telagstiftningen finns inga särskilda bestäm-
melser om trepartsfusioner. Därför är det åt-
minstone delvis oklart vilka skattebestäm-
melser som tillämpas på inhemska och 
gränsöverskridande trepartsfusioner. 

Bestämmelser om flyttning av hemort vore 
i sig också bra med hänsyn till företagen, 
men i detta skede är funktionsdugligheten 
hos en nationell reglering av denna typ för-
knippad med betydande osäkra faktorer, sär-
skilt i fråga om hur personalrepresentationen 
ska ordnas, eftersom det inte finns någon till-
räckligt klar modell att tillgå på EU-nivå. I 
fråga om den nationella regleringen av flytt-
ning av hemort är det skäl att vänta tills in-
nehållet är känt i det direktiv som kommis-
sionen har aviserat.  

Enligt den bedömning som EU-kommis-
sionen gjort minskar de administrativa kost-
naderna märkbart genom att man frångår 
koncernstrukturer. Att utgifterna minskar 

kommer att komma till nytta särskilt för stora 
företag med verksamhet i flera länder inom 
tillståndspliktiga finans- och försäkrings-
branscher. 

Arbetsgruppen har gjort bedömningen att 
de övriga inbesparingarna i fråga om admi-
nistrativa kostnader blir mindre eftersom 
bokföringskraven i mållandet i praktiken till-
lämpas på filialer som företagen har i andra 
länder, åtminstone till den del som det be-
hövs för att beskatta filialens verksamhet i 
mållandet. Denna bedömning har också 
gjorts tidigare i beredningen av lagstiftningen 
om europabolag och europaandelslag.  

Utifrån de kommentarer som inkom i sam-
band med arbetet på lagstiftningen om euro-
pabolag och europaandelslag har arbetsgrup-
pen gjort bedömningen att avståendet av 
koncernstrukturer kan underlätta effektivise-
ringen av kapitalanvändningen, särskilt i fö-
retag inom finans- och försäkringsbranscher-
na. Kapitalanvändningen underlättas av att 
varken mållandets bolagslagstiftning eller 
solvenskrav tillämpas på överföringen av fi-
nansiering t.ex. mellan filialer i olika mållän-
der.  

I samband med arbetet på direktivet gjor-
des ingen sådan konsekvensbedömning som 
kunde ligga till grund för en mer detaljerad 
bedömning av direktivets konsekvenser med 
hänsyn till finska företag och deras intresse-
grupper. Därför har konsekvenserna i Finland 
bedömts utifrån andra uppgifter som finns att 
tillgå om utländska företags dotterbolag i 
Finland och finska företags dotterbolag i ut-
landet. Tidigare publicerat material har erhål-
lits av Statistikcentralen, Finlands Bank och 
Koncernskattecentralen. Vid bedömningen 
har man också använt vissa utredningar jämte 
bakgrundsmaterial som tillkommit vid När-
ingslivets forskningsinstitut. 

Statistikcentralen upprättar statistik över 
den verksamhet som utländska företags dot-
terbolag bedriver i Finland. Enligt statistiken 
uppgick omsättningen i de mer än 3 400 dot-
terbolagen och filialerna som utländska bolag 
hade i Finland 2005 till mer än 68 miljarder 
euro och antalet anställda var ca 189 000 per-
soner. Deras andel av alla bolag med verk-
samhet i Finland utgjorde ca 1,5 procent av 
antalet företag, knappt 22 procent av omsätt-
ningen och över 14 procent av personalen. 
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Ägandet i dotterbolagen fördelades på 
sammanlagt 44 olika länder. Andelen företag 
från EU-25-länderna som är viktiga med hän-
syn till regleringen utgjorde ca 72 procent 
(nästan 2 500 företag) av samtliga dotterföre-
tag, 63 procent (över 43 miljarder euro) av 
omsättningen och 73 procent av personalen. 
En granskning enligt land ger vid handen att 
det i Finland fanns flest svenska dotterbolag 
(815 stycken). På andra plats kom ameri-
kanska dotterbolag (547 stycken) och på 
tredje plats tyska dotterbolag (375 stycken). 

Enligt bransch förekom dotterbolag mest 
inom parti- och detaljhandeln där det fanns 
mer än 1 500 dotterbolag till utländska bolag. 
Deras andel utgjorde ca 44 procent av samt-
liga dotterbolag inom branschen, omsätt-
ningen ca 43 procent och antalet anställda ca 
20 procent. Den näststörsta branschen var 
fastighets-, uthyrnings- och forskningstjäns-
ter och kommersiella tjänster (ca 650 företag) 
och på tredje plats kom industrin (ca 500 fö-
retag). Inom hela finansbranschen utgjorde 
antalet utländska dotterbolag och filialer ca 7 
procent (241 företag) i Finland 2005. Antalet 
anställda inom finansbranschen var ca 43 000 
personer. När Sampo Bank Oyj övergår i 
Danske Bank A/S:s ägo enligt det avtal som 
gavs offentlighet 9.11.2006 blir fördelningen 
mellan utländskt och inhemskt ägande inom 
finansbranschen i Finland den att det ut-
ländska ägandet står för ca 70 procent av ba-
lansomslutningen, ca 50 procent av deposi-
tionerna, kreditgivningen och de inhemska 
TARGET-betalningarna, ca 60 procent av 
fondtransaktionerna och de inhemska betal-
ningarna a conto samt 80 procent av handeln 
på börsen (Finlands Bank, Rahoitusjärjestel-
män vakaus 2006, Euro & Talous s. 28). På 
koncernnivå utgjorde marknadsandelen för 
dotterbolag till utländska företag 0,3 procent 
av skadeförsäkringarna medan filialernas an-
del uppgick till 3,3 procent 2005. I fråga om 
personförsäkringar hade de utländska företa-
gens dotterbolag en andel på 30,2 procent 
och filialerna 6,4 procent (Finska Försäk-
ringsbolags Centralförbund), 

Finlands Bank för statistik över verksam-
heten i i utländska dotterbolag och filialer till 
finska företag. Statistiken förs inte på samma 
grunder som i Statistikcentralen och därför är 
uppgifterna inte fullständigt jämförbara. Den 

största skillnaden är att Finlands Bank i sin 
statistik endast tar upp information om före-
tagens omsättning och personal. Av statisti-
ken framgår däremot inte hur många dotter-
bolag det finns i olika länder. Av statistiken 
framgår inte heller uppgifter om dotterbolag 
och filialer i utlandet med en balansomslut-
ning under 5 miljoner euro. 

Av kontinenterna är Europa viktigast och 
störst i fråga om dotterbolag med verksamhet 
utomlands. Omsättningen i dotterbolag i ut-
landet uppgick till sammanlagt nästan 
130 miljarder euro 2005, ca 66 procent av 
bolagen fanns i Europa (omsättning ca 
85 miljarder euro). Antalet anställda i dotter-
bolagen i utlandet var sammanlagt nästan 
350 000 personer, varav ca 71 procent arbe-
tade i Europa (nästan 250 000 personer). 

Enligt bransch var industriverksamheten 
viktigast i dotterbolagen utomlands. Indu-
strins andel av antalet anställda var 
ca 68 procent 2005 (nästan 239 000 perso-
ner) och omsättningen utgjorde ca 58 procent 
(ca 74,5 miljarder euro). Inom servicesektorn 
växte dock såväl antalet anställda som om-
sättningen snabbare än inom industrin under 
de senaste tio åren.  

Dotterbolagen i utlandet har fått kraftigt 
ökad betydelse under de senaste tio åren. År 
2005 var antalet anställda ca 2,6 gånger stör-
re och omsättningen ca 3,4 gånger större än 
år 1996. 

Den anförda statistiken ger en allmän bild 
av dagsläget i de koncernbildningar som har 
direkta kopplingar till Finland och som kan 
påverkas av den föreslagna regleringen. Siff-
rorna möjliggör inte direkta bedömningar av 
framtida strukturomvandlingar eller andra 
konsekvenser, men de gör det möjligt att av-
gränsa eventuella gränsöverskridande struk-
turomvandlingar och på förhand bedöma för-
ändringstrenderna. 

Statistiken visar att utländska koncerners 
verksamhet i Finland och finska koncerners 
verksamhet utomlands är mycket betydande. 
Om det görs lättare att genomföra gränsöver-
skridande strukturomvandlingar är det möj-
ligt att på ett avgörande sätt påverka de ad-
ministrativa strukturerna åtminstone i företag 
som arbetar i Finland. Möjligheten att ut-
veckla de administrativa strukturerna i en 
smidigare riktning är i regel positivt för de 
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finska företagen. I ljuset av tillgänglig stati-
stik är det dock omöjligt att i eurobelopp be-
döma konsekvenserna av dessa förändringar, 
inte ens trenderna. Det finns dock en bety-
dande potential för kostnadsinbesparingar 
med beaktande av det stora antalet koncern-
strukturer och deras stora ekonomiska bety-
delse. 

För bedömningen av författningsändring-
arnas konsekvenser bör man observera att ut-
över minskningen av de administrativa kost-
naderna kan ändringarna också leda till andra 
slags effekter. Genom att förenkla de före-
tagsrättsliga strukturerna kan man åtminstone 
på sikt påverka även platsen som bolaget ar-
betar på. 

Hur populärt det kommer att bli i praktiken 
med gränsöverskridande fusioner och del-
ningar påverkas väsentligt av skattereglerna 
för fusion och delning, hur företagsverksam-
heten behandlas i beskattningen och av skat-
tereglerna för delningen av gränsöverskri-
dande vinster. Gränsöverskridande fusioner 
och delningar kan få skatteneutral behandling 
i enlighet med 52—52 b § i lagen om be-
skattning av inkomst av näringsverksamhet. 
Bestämmelserna bygger på rådets direktiv 
90/434/EEG om ett gemensamt beskattnings-
system för fusion, fission, överföring av till-
gångar och utbyte av aktier eller andelar som 
berör bolag i olika medlemsstater. Direktivet 
har senast ändrats genom direktiv 
2005/19/EG. En förutsättning för skatteneu-
tral behandling är att tillgångarna och skul-
derna i det bolag som är föremål för fusion 
eller delning faktiskt knyts till ett fast drift-
ställe som det övertagande bolaget bildar i 
Finland. En gränsöverskridande fusion eller 
delning medför inte heller kostnader för mer-
värdesskatt till den del tillgångarna i bolaget 
som är föremål för fusion eller delning knyts 
till sådan avdragsgill användning som fort-
sätter i den stat som det fusionerande eller 
ursprungliga bolaget är hemmahörande i. Att 
vinster tas hem från filialer medför i regel 
inga skattepåföljder även om dividender som 
betalas mellan koncernföretag i stor utsträck-
ning är befriade från både källskatt och in-
komstskatt genom rådets direktiv 
90/435/EEG om ett gemensamt beskattnings-
system för moderbolag och dotterbolag 
hemmahörande i olika medlemsstater. 

Det har inte utretts vilka konsekvenser för 
beskattningen som gränsöverskridande fu-
sioner och delningar kan ha till följd av skill-
naderna mellan de nationella skattesystemen. 
Skillnader uppstår till följd av skattesatserna 
och även på grund av skattereglerna om skat-
teunderlag och vinstdelning. 

Möjligheterna till gränsöverskridande fu-
sioner och delningar kommer sannolikt att 
öka behovet av att utveckla beskattningen, 
särskilt om beskattningen i de av våra grann-
länder som är EU-medlemmar allmänt anses 
vara betydligt mer företagsvänlig än den 
finska beskattningen. Stora skillnader i be-
skattningen kan sporra även mindre företag 
till gränsöverskridande fusioner eller del-
ningar. Å andra sidan hindrar kravet på fast 
driftställe för skatteneutral behandling av fu-
sioner och delningar att bolagen kan undslip-
pa finsk beskattning endast genom gräns-
överskridande fusion eller delning. 

Det är synnerligen svårt att förutsäga hur 
möjligheterna till gränsöverskridande fusio-
ner eller delningar kommer att påverka beslu-
ten i enskilda företag. Att det blir lättare att 
genomföra gränsöverskridande fusioner och 
delningar ökar dock konkurrensen om före-
tag mellan medlemsstaterna t.ex. i fråga om 
hur den lagstiftning som bestäms utifrån fö-
retagens hemort ska utvecklas i framtiden 
inom bolags-, skatte- och arbetsrätten såväl 
nationellt som på EU-planet. 

Enligt handelsregistret genomfördes 
1 000—1 300 nationella fusioner och del-
ningar årligen i Finland 2000—2006. Enligt 
Patent- och registerstyrelsens bedömning var 
75 % av dessa fusioner och 25 % delningar. 
Den klart största delen av de nationella fu-
sionerna var dotterbolagsfusioner. I handels-
registret fanns ca 183 000 aktiebolag den 
30 juni 2007. 

Koncernskattecentralens kundkoncerner 
genomförde 190—270 nationella fusioner år-
ligen åren 2003—20076. Av dessa var 90—
140 övertagande bolag. I koncernerna 
genomfördes nationella delningar under sam-
ma tid så att 6—11 bolag blev 13—24 bolag. 
Koncernskattecentralen har ca 250 större 
koncerner som kunder. Under den aktuella 
tiden har antalet bolag i dessa koncerner 
minskat från 3 000 till 2 500. 
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Det är sannolikt att också största delen av 
de gränsöverskridande fusionerna kommer 
att vara dotterbolagsfusioner. 

Ändringen av anmälningsskyldigheten i 
fråga om eget kapital klarlägger skyldighe-
tens innebörd och begränsar skyldigheten i 
viss mån, varav följer att anmälningar sanno-
likt kommer att göras mer sällan än för när-
varande. 

Insättningsgaranti och ersättningsfonden 
för investerarskydd. Att ett finskt kreditinsti-
tut fusioneras eller delas med ett kreditinsti-
tut som registreras i en annan stat kan ur in-
sättarperspektiv begränsa eller utvidga in-
sättningsgarantin beroende på det övertagan-
de landets regler om systemet med insätt-
ningsgaranti. I praktiken kan insättningsga-
rantin variera mellan olika stater också på 
grund av att definitionen av insättning inte 
har harmoniserats i EU. Om insättningsga-
rantin t.ex. inte gäller tidsbundna depositio-
ner i den övertagande staten, kan kreditinsti-
tutet dock enligt prövning låta de tidsbundna 
depositioner som görs i institutets finska fili-
al omfattas av det finska systemet för insätt-
ningsgaranti. 

Det nuvarande systemet för finansiering av 
insättningsgarantin kan i praktiken innebära 
att det på grund av betydande extra kostnader 
eller snedvridning av konkurrensen inte finns 
affärsekonomiska skäl för ett kreditinstituts 
fusion eller delning med ett kreditinstitut som 
registreras i en annan stat.  

Med hänsyn till insättningsgarantin är kon-
sekvenserna av en fusion eller delning bero-
ende av hur övergången till en annan stats in-
sättningsgarantisystem kommer att regleras.  

Europeiska gemenskapernas kommission 
har lämnat ett meddelande till Europaparla-
mentet och rådet den 27 november 2006 om 
revidering av direktiv 94/19/EG om system 
för garanti av insättningar (KOM(2006) 
729 slutlig). I sitt meddelande anser kommis-
sionen att gällande reglering är tillräcklig tills 
vidare vilket betyder att frågan blir beroende 
av nationella lösningar i detta skede. 

Det som ovan sagts om insättningsgarantin 
gäller på motsvarande sätt för ersättnings-
fonden för investeringsskydd med det undan-
taget att kommissionen veterligen inte har 
bedömt behovet av att revidera systemet med 
ersättningsskydd för investerare. 

Finansmarknaden. På längre sikt är det 
möjligt att gränsöverskridande fusioner och 
delningar kan påverka finansmarknadens 
struktur och sålunda Finansinspektionens fi-
nansieringsbas. 

Aktieägare, medlemmar och andra investe-
rare. Gränsöverskridande fusioner och del-
ningar har inga omedelbara negativa konse-
kvenser på aktieägarnas, medlemmarnas och 
andra investerares ställning eftersom deras 
rättigheter tryggas vid en fusion på samma 
sätt som vid inhemska fusioner och delning-
ar. 

Å andra sidan kan en investerare få 
tilläggskostnader till följd av användningen 
av rättsmedel för tryggande av investeringen, 
t.ex. på grund av förlust av skatteförmån i 
samband med en långsiktig pensionsinvester-
ing. Sådana följder kan också uppkomma vid 
nationella fusioner, delningar, överlåtelser av 
affärsverksamhet eller andra omstrukture-
ringar som investeraren måste beakta då in-
vesteringsbeslutet fattas. Gränsöverskridande 
omstruktureringar kan dock leda till att såda-
na situationer blir vanligare där t.ex. den som 
ingått ett frivilligt pensionsskyddsavtal eller 
någon annan liknande långsiktig investering 
får behov av att byta investeringsobjekt till 
följd av ändringar i investeringsskyddet. 

De anställda. Gränsöverskridande fusioner 
och delningar har inga omedelbara ekono-
miska konsekvenser med hänsyn till finska 
företags personal. Om ett finskt företag fu-
sioneras eller delas med ett företag som regi-
streras i en annan stat tillämpas den finska 
lönegarantilagen dock inte på arbetsgivarens 
anställda som arbetar utomlands, trots att 
dessa har sin hemort i Finland (2 § i lönega-
rantilagen 866/1998). 

Hushållen och miljön. Gränsöverskridande 
fusioner och delningar har inga omedelbara 
konsekvenser på vare sig hushållens ställning 
eller miljön. 

Samhällsekonomin. Gränsöverskridande 
fusioner och delningar har inga omedelbara 
konsekvenser för statsfinanserna. Möjlighe-
terna till gränsöverskridande fusioner och 
delningar kan öka konkurrensen om företag 
mellan medlemsstaterna också med hänsyn 
till företagsbeskattningen. 

I praktiken har det tills vidare förekommit 
endast några sådana gränsöverskridande fu-
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sioner och delningar som beaktats i beskatt-
ningen. Genom den föreslagna bolagsrättsli-
ga regleringen blir det i den närmaste framti-
den lättare att genomföra gränsöverskridande 
omstruktureringar av företag och det kan an-
tas att antalet omstruktureringar kommer att 
öka. 

Den föreslagna regleringen angående 
gränsöverskridande delningar kommer att 
möjliggöra omstruktureringar också i sådana 
fall där bestämmelserna om skattelindring 
inte är tillämpliga. Detta medför inte i sig 
något behov av ändring av skattebestämmel-
serna eftersom situationen är normal på 
grund av bolagslagstiftningens och skattelag-
stiftningens olika syften. Som en följd av in-
förlivandet av bestämmelserna enligt det bo-
lagsrättsliga direktivet blir även bestämmel-
serna i direktivet om beskattningen av om-
struktureringar tillämpliga på ett större antal 
utländska och inhemska företag. Man gör 
dock bedömningen att den större räckvidden 
inte i sig kommer att ha några betydande 
ekonomiska konsekvenser eftersom direkti-
vet i princip garanterar medlemsstaternas be-
skattningsrätt bl.a. genom bestämmelserna 
om fast driftställe. De större möjligheterna 
till företagsomstruktureringar utan skattepå-
följder ökar dock möjligheterna även för oli-
ka slag av skatteplanering. De föreslagna 
ändringarna innebär att företagen får en möj-
lighet till större omstruktureringar än tidiga-
re, förbättrar deras verksamhetsförutsättning-
ar och underlättar besluten om placeringsort 
för investeringarna. Det är också möjligt att 
utländska företag styr sin verksamhet till Fin-
land i högre grad än för närvarande. En ut-
veckling i denna riktning kan kanske också 
ha positiva konsekvenser på statsfinanserna. 

En förutsättning för tillräcklig skattekon-
troll av gränsöverskridande fusioner och del-
ningar är att det internationella informations-
utbytet och simultankontrollerna mellan EU-
staterna fungerar effektivt enligt gemensam-
ma principer. För närvarande är det endast 
VIES-informationen om momsen som funge-
rar rätt bra enligt de formaliteter och tids-
gränser (3 månader) som man har kommit 
överens om. Tidsgränsen för informationsut-
bytet om inkomstbeskattning är 6 månader, 
vilket i praktiken ofta överskrids. Enligt skat-
testyrelsen är den nuvarande simultankon-

trollen på frivillig basis inte en fungerande 
lösning vid gränsöverskridande företagsom-
struktureringar och i lägen där länderna täv-
lar med varandra i skattefrågor. 

Enligt förslaget ökar Patent- och register-
styrelsens uppdrag eftersom myndigheten 
handlägger anmälningar och ansökningar 
som gäller gränsöverskridande fusioner och 
delningar och utfärdar intyg och anmälningar 
om verkställande av gränsöverskridande fu-
sioner och delningar. Eftersom arbete pågår 
med att förnya Patent- och registerstyrelsens 
datasystem kommer man sannolikt att göra 
endast absolut nödvändiga ändringar i det 
nuvarande systemet, vilket betyder att kost-
naderna för datasystemet inte kommer att 
vara betydande. Till följd av att en ny regi-
streringsåtgärd tas i bruk måste registermyn-
digheten också genomföra andra praktiska 
arrangemang som innebär kostnader under 
det första skedet av ibruktagandet. Kostna-
derna betalas genom de avgifter som Patent- 
och registerstyrelsen tar ut hos de registre-
ringsskyldiga för sina prestationer.  

Kostnaderna för finansinspektionens åtgär-
der betalas genom tillsynsavgifter som myn-
digheten tar ut hos de avgiftsskyldiga. 

Om ett stort kreditinstitut deltar i en gräns-
överskridande fusion eller delning innebär 
detta en betydande minskning av tillsynsav-
gifterna och kan sålunda leda till att Finans-
inspektionens ställning försvagas. En gräns-
överskridande fusion eller delning kan också 
leda till strukturella förändringar i tillsyns-
verksamheten eftersom tillsynen överflyttas 
på myndigheterna i den nya hemstaten. 

Europabolag och europaandelslag. Möj-
ligheterna för gränsöverskridande fusioner 
och delningar kommer sannolikt att betydligt 
minska betydelsen av europabolags- och eu-
ropaandelslagsformen. Konsekvenserna av 
det förslag till direktiv om flyttning av hem-
ort till en annan stat, som håller på att utarbe-
tas inom EU-kommissionen, kan bli likarta-
de. 

 
4.2 Organisatoriska konsekvenser och 

konsekvenser för personalen 

Företagens personal. Gränsöverskridande 
fusioner och delningar försvagar i regel inte 
finska arbetstagares möjligheter till medver-
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kan i företagsförvaltningen jämfört med de 
möjligheter som finns enligt gällande re-
glering av arbetstagarinflytande.  

Fusioner är i egenskap av företagsomstruk-
tureringar sådana att de i princip kan antas 
påverka sysselsättningen. Den nytta som ef-
tersträvas genom fusion gäller bl.a. samord-
ning av verksamheter som gör det möjligt att 
avsluta överlappande verksamheter. Det kan 
sålunda antas att fusionerna leder till sämre 
sysselsättningsläge för företagens administra-
tiva personal. Å andra sidan är avsikten med 
fusionerna och även delningarna att förbättra 
företagens verksamhetsmöjligheter. 

Tillsynsmyndigheternas verksamhet. För 
Finansinspektionen kan regleringen av 
gränsöverskridande fusioner och delningar i 
princip innebära betydande förändringar av 
antalet objekt som ska kontrolleras samt i ob-
jektens storlek och verksamhet, särskilt i frå-
ga om kreditinstitut i aktiebolagsform. På 
grund av andelsbankernas och sparbankernas 
lokala karaktär kommer det i praktiken knap-
past att bli fråga om förändringar för deras 
del. 

Gränsöverskridande fusioner och delningar 
kan leda till att vissa tillsynsrutiner ändras 
om tillsynen övergår på den övertagande sta-
tens myndigheter. Behovet av samarbete med 
tillsynsmyndigheterna i andra stater ökar i 
samband med gränsöverskridande fusioner 
och delningar.  

Anställda vid myndigheterna. Registrering-
arna och andra myndighetsuppgifter i sam-
band med gränsöverskridande fusioner och 
delningar kan skötas av registermyndighetens 
nuvarande personal. 

 
5  Beredningen av proposit ionen  

5.1 Arbetsgruppen för den bolagsrättsli-
ga regleringen för gränsöverskri-
dande fusioner och delningar 

Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp 
den 11 juli 2006 för att utarbeta ett förslag 
till en regeringsproposition om den bolags-
rättsliga reglering som behövs för att sätta i 
kraft direktivet om gränsöverskridande fu-
sioner av bolag med begränsat ansvar. Dess-
utom fick arbetsgruppen i uppdrag att bedö-
ma hur EG-domstolens Sevic-beslut ska be-

aktas och om det finns behov av att reglera 
även gränsöverskridande delningar. Som mål 
uppställdes att ta fram en sådan reglering om 
gränsöverskridande fusioner som motsvarar 
bestämmelserna om inhemska fusioner i så 
hög grad som möjligt och som beaktar aktie-
ägarnas, medlemmarnas, investerarnas och 
borgenärernas behov då finska företag fusio-
neras till företag i andra stater.  

I arbetsgruppen var förutom justitieministe-
riet även finansministeriet, handels- och in-
dustriministeriet, social- och hälsovårdsmini-
steriet, Patent- och registerstyrelsen, Finans-
inspektionen, Försäkringsinspektionen, Fin-
lands Näringsliv rf, Centralhandelskamma-
ren, Bankföreningen i Finland rf och Finska 
Försäkringsbolagens Centralförbund rf före-
trädda.  

Arbetsgruppen antog namnet Arbetsgrup-
pen för den bolagsrättsliga regleringen för 
gränsöverskridande fusioner och delningar. 

Under arbetets gång samrådde arbetsgrup-
pen med intresseorganisationer och sakkun-
niga, t.ex. intresseorganisationer inom när-
ingslivet och arbetsmarknaden, olika myn-
digheter och experter på bolagsrätt. Under 
beredningen följde arbetsgruppen också med 
hur den nationella lagstiftningen framskred 
särskilt i Sverige och de övriga nordiska län-
derna samt i Estland. 

Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkan-
de till justitieministern den 3 januari 2007. 

 
5.2 Utlåtanden om arbetsgruppens be-

tänkande 

Propositionsförslaget var på remiss hos 
55 olika organ som företrädde företag, myn-
digheter, vetenskapliga samfund, arbets-
marknadsorganisationer, industri och handel, 
företagare, revisionsorgan och advokater 
samt banker, försäkringsbolag och andra or-
gan som tillhandahåller finansiella tjänster. 
Förslaget sändes ut den 3 januari och remiss-
tiden gick ut den 9 mars. Då hade 27 utlåtan-
den inkommit. 

 
5.3 Fortsatt beredning 

Efter remissrundan har arbetet fortsatt i ju-
stitieministeriet. Ett sammandrag av utlåtan-
dena och ett nytt propositionsutkast på basis 
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av kommentarerna har funnits tillgängligt på 
justitieministeriets webbsidor från mitten av 
juni 2007. Dessutom har en bedömning av 
utlåtandena sammanställts och den skickades 
samtidigt för kännedom till de instanser som 
hade kommenterat förslaget.  

Utifrån ett initiativ av Företagarna i Fin-
land och Ekonomiadministrationsförbundet i 
Finland bereddes ett förslag om granskning 
av bestämmelserna om minskning av eget 
kapital i aktiebolag (se punkt 2.3 och 3). För-
slaget utarbetades som ett tjänsteuppdrag 
sommaren 2007 och det sändes på remiss till 
de instanser som räknas upp i punkt 5.2. Be-
gäran skickades ut den 9 juli och remisstiden 
gick ut den 20 augusti då 31 utlåtanden hade 
inkommit. 

Ett andra granskat propositionsutkast har 
funnits att tillgå på justitieministeriets webb-
sidor sedan augusti 2007 samtidigt som re-
missinstanserna har informerats om det. 

 
6  Andra omständigheter som in-

verkat  på proposi t ionens inne-
hål l  

6.1 Samband med andra propositioner 

Avsikten är att bestämmelserna om syste-
met för arbetstagarnas medverkan, som re-
gleras i artikel 16 i direktivet, ska tas in i ar-
betslagstiftningen. Med anledning av genom-
förandet av artikeln har det i arbetsministeriet 
utarbetats ett förslag till regeringsproposition 
om ändring av lagen om personalrepresenta-
tion i företagens förvaltning (725/1990), ned-
an lagen om personalrepresentation. De före-
slagna bestämmelserna avses träda i kraft 
samtidigt med de i föreliggande proposition 
föreslagna ändringarna. Gränsöverskridande 
fusioner kan inte registreras innan ändringen 
av arbetslagstiftningen har trätt i kraft.  

Bestämmelserna om gränsöverskridande 
fusioner av bolag som bedriver försäkrings-
verksamhet bereds särskilt under ledning av 
social- och hälsovårdsministeriet inom ramen 
för totalrevideringen av lagen om försäk-
ringsbolag, En proposition om detta avses 
överlämnas till riksdagen hösten 2007. I pro-
positionen föreslås det sannolikt också en 
ändring av 1 § i lagen om införande av aktie-
bolagslagen.  

Direktivet om marknader för finansiella in-
strument (2004/39/EG, nedan MiFID) syftar 
främst till att främja att den inre marknaden 
för finansiella instrument fungerar i prakti-
ken. Detta mål eftersträvas bl.a. genom ökad 
konkurrens inom handeln med värdepapper 
och andra finansiella instrument. Direktivet 
ska införlivas med den nationella lagstift-
ningen senast den 1 november 2007. I reger-
ingens proposition med förslag till lag om 
värdepappersföretag, lag om ändring av vär-
depappersmarknadslagen och vissa lagar i 
samband därmed (RP 43/2007), har det före-
slagits bl.a. att en ny lag om värdepappersfö-
retag ska stiftas och att strukturella föränd-
ringar ska göras i regleringen av verksamhe-
ten på fondbörsen. De bestämmelser om 
gränsöverskridande fusioner och delningar av 
fondbörsen och andra företag som bedriver 
näringsverksamhet som nu föreslås måste i 
samband med riksdagsbehandlingen jämkas 
samman med den reglering som föreslås i 
proposition 43/2007. 

 
 

6.2 Betydelsen av införlivandeåtgärder i 
andra EES-stater 

Förslagen till ändringar av den nationella 
lagstiftningen till följd av införlivandet av di-
rektivet ges i medlemsstaterna huvudsakligen 
under hösten 2007. Om införlivandet av di-
rektivet försenas i en EES-stat kan detta 
märkbart försvåra genomförandet av en 
gränsöverskridande fusion med ett bolag i en 
sådan medlemsstat. Att införlivandet dröjer 
hindrar dock inte en sådan fusion helt och 
hållet, eftersom gränsöverskridande fusion är 
möjlig direkt med stöd av investeringsfrihe-
ten, enligt EG-domstolens praxis. 

Bolagsrättsliga bestämmelser om gräns-
överskridande fusioner finns endast i Dan-
mark där bolagslagens bestämmelser om 
gränsöverskridande fusioner och delningar 
trädde i kraft den 1 juli 2007. 

 
 

6.3 Frågor som inte behandlas i proposi-
tionen 

I samband med beredningen av propositio-
nen har man också övervägt att tillåta gräns-
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överskridande fusioner med bolag från tredje 
land utanför EES-området. Ett tillämpnings-
område utöver EU- och EES-förpliktelserna 
kunde behövas för att främja finska bolags 
verksamhetsmöjligheter och internationella 
investeringar i Finland. Ett till OECD-län-
derna begränsat eller obegränsat tillämp-
ningsområde föreslås inte av följande skäl: 

– Det finns inte uppgifter att tillgå om hur 
bolagsformerna i tredje land, inbegripet ak-
tiebolag, och informationsskyldigheten till 
skydd för aktieägare och borgenärer och 
andra utomstående motsvarar de finska bo-
lagsformerna och informationsskyldigheten i 
lagstiftningen om handelsregister, bokföring 
och värdepappersmarknad. Bolagsformerna 
och den lagfästa informationsskyldigheten 
kan i tredje land avvika mer från finsk praxis 
än vad som är fallet i EES-staterna.  

– Samarbetet i fråga om register- och kon-
trollmyndigheter, som är väsentligt för 
gränsöverskridande fusioner, är inte ordnat i 
förhållande till tredje länder. 

– I insättningsgarantin och ersättningssy-
stemet för investerare har fusioner till tredje 
land inte beaktats. 

– Det har inte funnit tillgänglig information 
om hur personalens rätt till deltagande ska 
ordnas om ett finskt bolag fusioneras med ett 
bolag som registreras i tredje land. 

Under beredningen har man inte heller 
gjort någon bedömning av behovet av änd-
ringar i skattelagstiftningen och skatteöver-
vakningen i samband med gränsöverskridan-
de fusioner, något som vid behov måste klar-
läggas av finansministeriet. Under bered-
ningen har man inte heller utrett behovet av 
ändringar i lagstiftningen om pensionsstiftel-
ser och lagstiftningen om försäkringskassor, 
vilket vid behov måste klarläggas av social- 
och hälsovårdsministeriet. 

Gränsöverskridande fusioner måste också 
beaktas vid bedömningen av behovet av re-
glering av verksamhet, organisation och fi-
nansiering av insättningsgarantisystemet, er-
sättningssystemet för investerare och Finans-
inspektionen. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag  

1.1 Aktiebolagslagen 

16 kap. Fusion 

Det föreslås att 16 kap. i aktiebolagslagen 
ska få ett tillägg om gränsöverskridande fu-
sioner. De föreslagna bestämmelserna ingår i 
19—28 § och dessutom föreslås ändringar av 
4, 6 och 14 § i 16 kap. I fråga om gränsöver-
skridande fusion föreslås sådana från natio-
nella fusioner avvikande krav som följer av 
direktivets tvingande bestämmelser och så-
dana lagvalsregler angående tillämpningen 
av nationella fusionsbestämmelser som anger 
till vilka delar de nationella bestämmelserna 
ska tillämpas på inhemska och utländska bo-
lag som deltar i en fusion. 

 
Sammanfattning av genomförandet av gräns-
överskridande fusioner 

Definition av gränsöverskridande fusion 
och bolag som deltar i en fusion. På en 
gränsöverskridande fusion tillämpas be-
stämmelsen i 16 kap. 1 § enligt vilken ett ak-
tiebolag (överlåtande bolag) kan fusioneras 
med ett annat aktiebolag (övertagande bolag) 
så att det överlåtande bolagets tillgångar och 
skulder övergår till det övertagande bolaget, 
varvid det överlåtande bolagets aktieägare 
som fusionsvederlag får aktier i det överta-
gande bolaget. Fusionsvederlaget får också 
bestå av pengar samt av annan egendom och 
åtaganden. Enligt 2 § kan en gränsöverskri-
dande fusion genomföras som en absorp-
tionsfusion, en kombinationsfusion, en dot-
terbolagsfusion eller en trepartsfusion. Med i 
en gränsöverskridande fusion deltagande bo-
lag avses såväl överlåtande aktiebolag som 
övertagande aktiebolag samt utländska aktie-
bolag.  

Endast sådana utländska bolag som kan 
jämställas med finska aktiebolag kan delta i 
en gränsöverskridande fusion. Ett bolag en-
ligt artikel 1 i direktiv 68/151/EEG (det s.k. 
publicitetsdirektivet) är alltid ett bolag som 

kan jämställas med ett finskt bolag. Med 
finska bolag jämställs också andra sådana bo-
lag som har ett aktiekapital eller motsvarande 
kapital, som är en juridisk person och som 
har egendom, som ensam svarar för bolagets 
skulder, och som sådana villkor enligt den 
nationella lagstiftningen som föreskrivs i 
publicitetsdirektivet om skyddsåtgärder för 
aktieägare, medlemmar och utomstående till-
lämpas på. Sådana bolag är bl.a. bolag i EES-
staterna som publicitetsdirektivet tillämpas 
på. 

Ett finskt aktiebolag kan delta även i en så-
dan gränsöverskridande fusion där bolaget 
fusioneras med en sådan utländsk juridisk 
person som äger aktiebolagets samtliga aktier 
och som jämställs med ett finskt andelslag, 
en finsk andelsbank eller sparbank eller ett 
finskt ömsesidigt försäkringsbolag som är 
grundat enligt lagstiftningen i en annan stat 
inom ESS och vars stadgeenliga hemort eller 
platsen där centralförvaltningen eller huvud-
kontoret finns är belägen i en EES-stat. 

Fusionsplan, rapport av styrelsen och obe-
roende sakkunnigrapport. Bolag som deltar i 
en gränsöverskridande fusion ska upprätta 
gemensam fusionsplan. Fusionsplanen ska 
utöver vad som anges i 16 kap. 3 § också in-
nehålla det som anges i den föreslagna 22 §. 
Bolagsstyrelsen i ett fusionerande bolag ska 
dessutom utarbeta en rapport om fusionens 
sannolika konsekvenser för aktieägarna, bor-
genärerna och personalen. Bestämmelser om 
detta ska ingå i 22 §. En oberoende sakkun-
nig ska utarbeta en rapport om fusionsplanen. 
På rapportören tillämpas bestämmelserna i 
4 § om revisor i de fall där rapporten ges be-
träffande ett finskt aktiebolag. De fusione-
rande bolagen kan dock besluta att den obe-
roende sakkunnigrapporten ska avges 
gemensamt för alla bolag som deltar i fusio-
nen. Undantagsbestämmelsen i artikel 8.4 om 
att en sakkunnigrapport inte behöver utarbe-
tas tillämpas inte i fråga om borgenärsskyd-
det. Därför är det inte nödvändigt att ändra 
bestämmelserna i gällande lag om rapporter-
na i sådana där aktieägarna samtycker till 
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rapporten inte behöver innehålla någon be-
dömning av fusionens konsekvenser för dem. 

Registrering av fusionsplanen och kallelse 
på borgenärerna. På registrering av fusions-
planen och på den kallelse som borgenärerna 
ska få tillämpas bestämmelserna om inhems-
ka fusioner. Till registreringsanmälan om fu-
sionsplanen ska fogas en oberoende sakkun-
nigrapport om en sådan utarbetas. Kallelsen 
på borgenärerna sker på samma sätt som vid 
inhemsk fusion. Det föreslås att bestämmel-
serna ändras också i fråga om inhemska fu-
sioner så att även de borgenärer ska ha rätt 
att motsätta sig fusionen vilkas fordran får 
indrivas utan dom eller beslut på det sätt som 
föreskrivs i lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg och vilkas ford-
ran uppkommit inom den tidsfrist som regis-
termyndigheten bestämt. Finska bolag som 
deltar i fusionen ska meddela kallelsen till 
sina kända borgenärer på samma sätt som vid 
inhemska fusioner. Bestämmelsen om före-
tagssanering i 16 kap. 8 § är också tillämplig 
på gränsöverskridande fusioner på samma 
sätt som på inhemska fusioner.  

Registermyndigheten registrerar fusions-
planen på samma sätt som fusionsplaner om 
inhemska fusioner. Skyldigheten att offent-
liggöra enligt artikel 6.2 har till största delen 
satts i kraft genom bestämmelserna i 16 kap. 
5 § i gällande aktiebolagslag och 14 § i han-
delsregisterlagen. Med medlemsstatens offi-
ciella tidning som omnämns i direktivet av-
ses i Finland kungörande av anteckning i 
handelsregistret. Enligt direktivet ska regis-
termyndigheten utöver den information som 
ska offentliggöras vid inhemska fusioner 
också offentliggöra uppgifter om det ut-
ländska register som handlingarna om det fu-
sionerande utländska bolaget har inlämnats 
till. Därför föreslås det att det i fusionsplanen 
också ska anges det utländska register som 
det fusionerande utländska bolaget är regi-
strerat i. Uppgiften om registret behövs också 
för att kunna identifiera bolaget och bolags-
formen. Offentliggörandet av uppgiften om 
hur vart och ett av de fusionerande bolagens 
borgenärer och i förekommande fall minori-
tetsdelägare ska förfara för att utöva sina rät-
tigheter, vilket tas upp i artikel 6.2 c, tolkas 
så att det endast gäller borgenärer och aktie-
ägare i finskregistrerade bolag som deltar i 

fusioner. Eftersom Patent- och registerstyrel-
sen utfärdar kallelse på borgenärerna också 
vid inhemska fusioner och eftersom de aktie-
ägare som motsätter sig en fusion har rätt att 
direkt med stöd av lag kräva inlösen av sina 
aktier, behövs det inte för ikraftsättandet av 
dessa bestämmelser i direktivet några sär-
skilda bestämmelser om offentliggörandet av 
dessa rättigheter. 

Beslut om fusion. Beslut om gränsöverskri-
dande fusioner fattas i de fusionerande bola-
gen på samma sätt som vid inhemska fusio-
ner. Enligt artikel 9.1 ska bolagsstämman i 
vart och ett av de fusionerande bolagen be-
sluta om godkännande av fusionsplanen efter 
det de har tagit del av de rapporter som avses 
i artiklarna 7 och 8. Bestämmelser om led-
nings- och förvaltningsorganets rapport en-
ligt artikel 7 och om den rapport som företrä-
dare för personalen lämnar om den föreslås i 
22 § 3—5 mom. tillsammans med bestäm-
melser om hur dessa handlingar ska hållas 
tillgängliga. I artikel 8 finns bestämmelserna 
om den oberoende sakkunnigrapporten. Fu-
sionsplanen och den oberoende sakkunnig-
rapporten ska vara tillgängliga för aktieägar-
na före stämman och vid stämman och de ska 
bifogas möteshandlingarna. Därför anses det 
att när bolagsstämman för ett finskt fusione-
rande bolag beslutar om godkännande av fu-
sionsplanen enligt 16 kap. 9 § har den tagit 
del av de nämnda handlingarna. 

I 16 kap. 9 § 1 mom. fastställs de behöriga 
organen i ett överlåtande bolag. Bestämmel-
sen beaktar artikel 7.1 i fusionsdirektivet. 
Kravet på att fusionen i ett finskt överlåtande 
bolag ska beslutas av bolagsstämman åter-
finns i 9 § 1 mom. som genom hänvisningen 
i 24 § 3 mom. tillämpas på finska bolag som 
deltar i gränsöverskridande fusioner. En dot-
terbolagsfusion får beslutas av bolagets sty-
relse, vilket för sin del motsvarar de förenk-
lade formaliteterna enligt artikel 25 i fu-
sionsdirektivet när det övertagande bolaget 
äger det överlåtande bolaget i sin helhet. 
Motsvarande bestämmelse ingår i det aktuel-
la direktivet i artikel 15.1. 

I 16 kap. 9 § 2 mom. finns bestämmelser 
om behörigt organ i det övertagande finska 
bolaget. Huvudregeln är att beslutet fattas av 
styrelsen. Fusionsbeslutet ska dock fattas av 
bolagsstämman, om aktieägare med minst en 
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tjugondel av bolagets aktier kräver det. Be-
stämmelsen är förenlig med artikel 9.3 i det 
aktuella direktivet som fastställer att det i så-
dana fall där villkoren i artikel 8 i direktiv 
78/855/EEG uppfylls är möjligt att avvika 
från kravet på att det övertagande bolagets 
bolagsstämma ska godkänna fusionen. Denna 
bestämmelse har beaktats i 16 kap. 9 § 
2 mom. och 10 §. 

I 16 kap. 9 § 3 mom. fastställs tidpunkten 
för beslutet. Detta regleras inte i direktivet. I 
9 § 4 mom. finns en bestämmelse om den 
kvalificerade majoritet som krävs för beslut 
om fusionen. 

Det övertagande utländska bolagets bolags-
form kan med hänsyn till aktieägarna och 
andra investerare i det överlåtande finska bo-
laget avvika väsentligt från den nationella ak-
tiebolagsformen. I sådana fall kan iakttagan-
det av de allmänna principerna i den natio-
nella bolagsrätten förutsätta att man iakttar 
strängare beslutskrav på fusionsbeslutet än 
2/3 majoritet. En fusion av t.ex. ett finskt 
privat aktiebolag utan inlösenklausul i bo-
lagsordningen med ett tyskt bolag med be-
gränsat ansvar där utgångspunkten är att fri 
överlåtelse av aktier begränsas skulle i prak-
tiken leda till att aktieägarna i det finska ak-
tiebolaget antingen skulle vara tvungna att 
kräva att deras aktier löses in eller att som 
vederlag ta emot bolagsandelar med be-
gränsningar av överlåtelserätten. En motsva-
rande ändring av bolagsordningen i ett finskt 
bolag kräver kvalificerad majoritet och dess-
utom samtycke av de aktieägare som berörs 
av överlåtelsebegränsningen. I arbetet med 
föreliggande förslag har man stannat för att 
det inte är ändamålsenligt och kanske inte 
heller möjligt att noggrant definiera de bo-
lagsformer som motsvarar de finska bolags-
formerna i samtliga andra EES-stater. Att en 
utländsk bolagsform är annorlunda kan å 
andra sidan leda till att man på beslutet om 
fusion tillämpar strängare krav med stöd av 
de allmänna principerna i aktiebolagslagen. 

Enligt förarbetena till aktiebolagslagen till-
lämpas jämlikhetsprincipen i lagens 1 kap. 
7 § även på beslut som fattas med kvalifice-
rad majoritet. Möjligheten att åberopa andra 
bestämmelser som skyddar minoriteten av 
aktieägarna hindrar inte att jämlikhetsprinci-
pen tillämpas (RP 109/2005). För ändring av 

bolagsordningen krävs utöver kvalificerad 
majoritet i vissa fall även samtycke av de ak-
tieägare vilkas ställning påverkas av ändring-
en. Det är nödvändigt att förutsätta samtycke 
eftersom dessa situationer inte i samtliga fall 
kan avgöras enbart med stöd av jämlikhets-
principen (RP 109/2005). Enligt 5 kap. 29 § i 
aktiebolagslagen ska en aktieägares samtycke 
till ändring av bolagsordningen inhämtas när 
aktieägarens rätt till en andel av bolagets 
vinst, nettoförmögenhet eller minoritetsut-
delning minskas, aktieägarens betalnings-
skyldighet gentemot bolaget ökas, rätten att 
förvärva aktier i bolaget begränsas eller ak-
tieägarens aktie förenas med ett inlösenvill-
kor eller bolagets rätt till skadestånd begrän-
sas.  

Med stöd av högsta domstolens praxis 
(2005:122) verkar det som om det för beslut 
av bolagsstämman krävs sådant samtycke av 
aktieägarna som avses i 5 kap. 29 § även i de 
fall där beslutet som helhet betraktat försäm-
rar aktieägarens ställning på det sätt som av-
ses i den nämnda paragrafen. Högsta domsto-
len ansåg att bolagsstämmans beslut om änd-
ring av bestämmelserna om aktier i bolags-
ordningen och emittering av nya aktier för-
sämrade kärandes ställning på det sätt som 
avsågs i den gamla lagens 9 kap. 15 § 
1 mom. 3 punkten ( nya aktiebolagslagen 
5 kap. 29 § 1 mom. 3 punkten) så att sam-
tycke av aktieägaren i fråga hade varit nöd-
vändigt för ett giltigt beslut.  

De föreslagna bestämmelserna om behöri-
ga organ vid gränsöverskridande fusioner 
och om tidpunkten för fusionsbeslutet sam-
manfaller med bestämmelserna om inhemska 
fusioner. 

Enligt artikel 9.2 i direktivet får bolags-
stämman i varje fusionerande bolag förbehål-
la sig rätten att ställa som villkor för den 
gränsöverskridande fusionens genomförande 
att den uttryckligen bekräftar de närmare be-
stämmelserna för arbetstagarnas medverkan i 
det övertagande bolaget. Någon särskild be-
stämmelse om detta föreslås inte i lagen ef-
tersom praxis har varit att bolagsstämman 
kan ställa villkor för godkännandet av fusio-
nen. Bolagsstämman för ett finskt bolag får 
med stöd av de allmänna principerna för dess 
behörighet villkora godkännandet av en fu-
sionsplan sålunda att frågan om arbetstagar-
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nas medverkan ska godkännas av en senare 
bolagsstämma. Om det behövs får bolags-
stämmas också ställa andra villkor för fusio-
nen. Om bolagsstämman till följd av ett så-
dant villkorat beslut låter bli att fastställa be-
stämmelserna i fråga vid en senare bolags-
stämma, förfaller frågan om fusionen. Beslu-
tet om att frågan förfallit ska omedelbart 
meddelas för registrering. 

Bestämmelserna om inhemska fusioner till-
lämpas på kallelsen till bolagsstämma och på 
meddelanden som ska ges till innehavarna av 
optionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier. Samma förfarande 
ska iakttas i fråga om framläggande och sän-
dande av handlingar. Inga ytterligare villkor 
föreslås i fråga om dessa bestämmelser. 
Rättsverkningarna av ett fusionsbeslut är de-
samma som för ett beslut om inhemsk fusion. 
Det överlåtande bolagets fusionsbeslut ersät-
ter sådan teckning som gäller fusionsveder-
lag till det överlåtande bolagets aktieägare 
och innehavare av särskilda rättigheter samt 
sådana andra åtgärder som ger rätt till fu-
sionsvederlag. Vid en kombinationsfusion 
ersätter fusionsplanen på motsvarande sätt 
också bolagsordningen i det övertagande nya 
bolaget. Bolagsstämman kan inte göra änd-
ringar i fusionsplanen utan att riskera att fu-
sionen förfaller. 

Inlösenförfarande. Vid gränsöverskridande 
fusioner har aktieägarna i finska bolag och 
även innehavarna av optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till aktier 
samma rätt som vid inhemska fusioner till in-
lösen av aktierna eller rättigheterna. Inlös-
ningsförfarandet är detsamma. Vid gräns-
överskridande fusioner förutsätts det för regi-
strering eller tillstånd dessutom att de ut-
ländska bolag som deltar i fusionen ska god-
känna inlösenrätten enligt 13 §. 

Verkställande av fusion när det övertagan-
de bolaget är inhemskt. De bestämmelser 
som tillämpas på verkställandet av en fusion 
är beroende av fusionens riktning. Om det 
övertagande bolaget är ett finskt bolag ska 
fusionen anmälas för registrering på ett sätt 
som motsvarar förfarandet vid inhemska fu-
sioner. Till anmälan om verkställande av fu-
sion ska enligt 16 kap. 14 § fogas försäkran 
av ledningen, intyg och yttrande av revisor 
och intyg av ledningen. Med avvikelse från 

vad som föreskrivs om inhemska fusioner 
ska anmälan om verkställande göras inom 
sex månader från det att de finska bolag som 
deltar i fusionen har fattat beslut om fusionen 
och de övriga i fusionen deltagande bolagen 
har fått ett intyg över att åtgärder och forma-
liteterna som fusionen förutsätter har vidta-
gits. Intyget utfärdas av registermyndigheten 
i den stat vars lagstiftning tillämpas på re-
spektive bolag. Villkoren för registrering 
motsvarar villkoren vid inhemsk fusion. Ett 
ytterligare villkor är dock att de utländska 
aktiebolagen ska godkänna inlösenrätten en-
ligt 13 §. Dessutom krävs det att reglerna om 
arbetstagarnas medverkan har definierats i 
enlighet med gällande lagstiftning. 

Verkställande av fusion när det övertagan-
de bolaget är utländskt. Om det övertagande 
bolaget är ett utländskt bolag ska tillstånd 
sökas inom sex månader från fusionsbeslutet. 
Tidsfristen motsvarar den tidsfrist som fast-
ställts för anmälan av verkställande av in-
hemska fusioner. Till ansökan om tillstånd 
fogas fusionsbesluten, försäkran av styrelse-
ledamöterna och verkställande direktören att 
denna lag har följts och intyg av en styrelse-
ledamot eller verkställande direktören om att 
meddelanden till borgenärerna har sänts. 
Villkoren för registrering motsvarar villkoren 
vid inhemsk fusion. Ett ytterligare villkor är 
dock att de utländska aktiebolagen ska god-
känna inlösenrätten enligt 13 §.  

I fråga om företagsinteckning tillämpas 
26 § 3 mom. Enligt detta moment får till-
stånd beviljas under förutsättning att en regi-
streringsduglig ansökan samtidigt är anhäng-
ig om överföring av inteckningen på en filial 
som inrättas i Finland eller att inteckningen 
har dödats, om egendom som tillhör ett finskt 
bolag som deltar i fusionen omfattas av före-
tagsinteckning enligt företagsinteckningsla-
gen vid fusion enligt denna paragraf. 

Registermyndigheten utfärdar ett bindande 
intyg över fusionen och det ska tillställas re-
gistermyndigheten i det övertagande bolagets 
hemstat inom sex månader från utgivandet.  

Fusionens rättsverkningar. Fusionens rätts-
verkningar motsvarar rättsverkningarna vid 
inhemska fusioner i de fall där det överta-
gande bolaget är ett finskt bolag.  

Om det övertagande bolaget är ett utländskt 
bolag regleras rättsverkningarna särskilt. Det 
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överlåtande bolagets tillgångar och skulder 
övergår utan likvidationsförfarande till det 
övertagande bolaget när fusionen träder i 
kraft enligt lagstiftningen i den stat vars lag-
stiftning gäller för det övertagande bolaget. 
Samtidigt upplöses det överlåtande bolaget 
och det överlåtande bolagets aktieägare och 
innehavare av optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier får 
rätt till fusionsvederlag i enlighet med fu-
sionsplanen. Vid dessa fusioner medför inte 
heller de aktier i det överlåtande bolaget som 
ägs av det överlåtande bolaget rätt till fu-
sionsvederlag. 

Slutredovisning. Finska bolag som deltar i 
gränsöverskridande fusioner upprättar slutre-
dovisning på samma sätt som vid inhemska 
fusioner. 

Fusionens giltighet. En gränsöverskridande 
fusion får inte ogiltigförklaras eller ändras ef-
ter det att den har trätt i kraft. Detta avviker 
från vad som gäller för inhemska fusioner 
som kan återgå om fusionsbeslutet har ogil-
tigförklarats genom en dom som vunnit laga 
kraft.  

 
Fusionsplan och revisorsyttrande 

6 §. Kallelse på borgenärerna. Det föreslås 
att paragrafens 1 mom. ska ändras så att en 
offentligrättslig fordringsägare, med avvikel-
se från huvudregeln i momentet, kunde mot-
sätta sig en fusion också i det fall att fordran 
på bolaget uppkommit under den tid som lig-
ger mellan registreringen av fusionen och ut-
gången av den tidsfrist som reserverats för 
borgenärerna.  

För att göra det lättare att driva in offentlig-
rättsliga fordringar måste borgenärsskyddet 
vid fusioner vara tillämpligt också på skatter 
och andra offentligrättsliga avgifter som 
gäller tiden före fusionen och som inte debi-
terats innan den tid som reserverats för bor-
genärerna att motsätta sig fusionen har löpt 
ut. Utan domstolsbeslut kan indrivning ge-
nom utsökning av offentligrättsliga avgifter 
bli betydligt svårare i Finland efter en gräns-
överskridande fusion. 

Med offentligrättslig fordran avses här en 
fordran som får indrivas enligt lagen om in-
drivning av skatter och avgifter i utsöknings-
väg. Lagen gäller skatter och offentliga av-

gifter, bl.a. lagstadgade försäkringspremier 
och premier för försäkringar som avses i 40 § 
i lagen om försäkringsavtal (543/1994).  Lö-
negarantifordringar indrivs också i den ord-
ning som lagen i fråga föreskriver. Lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg upphävs genom lagen om verkstäl-
lighet av skatter och avgifter som träder i 
kraft den 1 januari 2008. Enligt övergångsbe-
stämmelsen ska den nya lagen tillämpas i 
stället för den gamla i fråga om hänvisningar 
i andra lagar. 

I aktiebolagslagen har den skuld inte när-
mare preciserats som kan ligga till grund för 
borgenärens rätt att motsätta sig fusionen. 
Enligt direktivet bestäms borgenärsskyddet 
enligt lagstiftningen i det fusionerande bola-
gets medlemsstat. Borgenärsskyddet i EG:s 
tredje bolagsrättsliga direktiv om nationella 
fusioner av publika aktiebolag (77/81/EEG) 
gäller fordringsägare vilkas fordringar upp-
stått innan fusionsplanen offentliggjordes, 
om inte mer omfattande skyddsåtgärder före-
skrivs i den nationella lagstiftningen (artikel 
13). Enligt förarbetena till den lag om aktie-
bolag som gällde fram till 31.8.2006 har bor-
genärerna i det överlåtande bolaget rätt att 
med stöd av fusionsbestämmelserna kräva in 
sin fordran och den gottgörelse som fram till 
fusionen belöper sig på den (RP 89/1996). 
Veterligen har den skuld som ska beaktas i 
förfarandet som gäller tillstånd att genomföra 
fusionen inte definierats närmare vare sig i 
finsk rättspraxis eller i den finska juridiska 
litteraturen. 

Enligt förarbetena till lagen om europabo-
lag (RP 55/2004) beaktas skulder som kunde 
bevakas i bolagets konkurs, om konkursför-
farandet inleds vid en tidpunkt som är kritisk 
för tillämpningen av bestämmelsen.  

I finsk rättspraxis och finsk juridisk littera-
tur om konkursrätt anses det att en skatte-
skuld som uppfyller vissa villkor har existe-
rat redan då bolaget försätts i konkurs även 
om den slutliga debiteringen sker under kon-
kursen (HD 1971 II 74). 

Avsikten med förslaget är att borgenärs-
skyddet enligt aktiebolagslagen i det överta-
gande bolaget ska vara lika vid nationella 
och gränsöverskridande fusioner. Den före-
slagna ändringen gäller även inhemska fu-
sioner eftersom borgenärsskyddet vid gräns-
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överskridande fusioner enligt artikel 4 i di-
rektivet om gränsöverskridande fusioner ly-
der under den nationella lagstiftning som bo-
laget omfattas av. I fråga om gränsöverskri-
dande fusioner är det sålunda inte möjligt att 
fastställa ett i tid längre borgenärsskydd än 
vad som gäller vid nationella fusioner. Vissa 
skatter som påförs i Finland kan redan nu 
uppbäras utan domstolsbeslut i en annan 
medlemsstat i Europeiska unionen med stöd 
av Europeiska gemenskapernas direktiv 
76/308/EEG (ändrat 2001/44/EEG). Direkti-
vets tillämpningsområde omfattar mervär-
desskatter och inkomst- och förmögenhets-
skatter som uppbärs av skatteförvaltningen. 
Övriga skatter hör inte till tillämpningsområ-
det. Finland har också överenskommelser om 
beskattning och handräckning med de nor-
diska länderna och vissa andra stater. Med 
stöd av dessa överenskommelser är det möj-
ligt att i en annan stat med stöd av administ-
rativa beslut bära upp de skatter som precise-
ras i respektive överenskommelse. Avgräns-
ningen av tillämpningsområdet i skattebe-
stämmelserna och skatteavtalen innebär att 
det i praktiken kan förekomma situationer 
där den föreslagna utvidgningen av borge-
närsskyddet behövs. 

Motsvarande utvidgning föreslås inte i frå-
ga om borgenärsskyddet vid sänkning av ak-
tiekapitalet, även om det kunde motiveras 
med bevarande av enhetlighet i bestämmel-
serna om borgenärsskydd, eftersom ett mot-
svarande behov att trygga offentligrättsliga 
fordringar inte uppträtt och en utvidgning av 
borgenärsskyddet kunde göra det svårare att 
ändra bolagets kapitalstruktur genom sänk-
ning av aktiekapitalet.  

7 §. Bolagets skriftliga meddelande till 
borgenärerna. Det föreslås att den form-
bundna informationsplikt som fastställs i pa-
ragrafen ska förtydligas så att bolaget skrift-
ligen ska underrätta Patent- och registersty-
relsen om kallelsen på borgenärer vilkas 
fordringar har uppkommit före registreringen 
av fusionsplanen.  

Förslaget hör samman med den förlängning 
av borgenärsskyddet för offentligrättsliga 
fordringar som föreslås i 6 § 1 mom. 

Den förlängning i tid som medges för of-
fentligrättsliga fordringar påverkar inte bola-
gets informationsplikt som förblir oföränd-

rad. En borgenär med offentligrättsliga ford-
ringar kan alltså inte lita på att bolaget sänder 
i denna paragraf avsett meddelande om ford-
ringar som uppkommer efter registreringen 
av fusionsplanen och före utgången av den 
tidsfrist som reserverats för borgenärerna att 
motsätta sig fusionen. Borgenärer med of-
fentligrättsliga fordringar måste sålunda själ-
va, om det behövs, följa handelsregistret och 
allmänna rättsprinciper tillämpas på plikten 
för ledningen i det överlåtande bolaget att 
meddela dessa borgenärer. 

 
Verkställande av fusion och rättsverkningar-
na 

14 §. Anmälan om verkställande av fusion. 
Det föreslås att paragrafens 1 mom. ändras så 
att tidsfristen för en anmälan om verkställan-
de förlängs från fyra till sex månader, inne-
hållet i revisorsintyget förtydligas (punkt 2) 
och momentet får en ny punkt 4 enligt vilken 
till anmälan om verkställande av fusion ska 
fogas de i fusionen deltagande bolagens be-
slut om fusionen. Kravet gäller både inhems-
ka fusioner och gränsöverskridande fusioner.  

Förlängningen av tidsfristen föreslås p.g.a. 
de behov som framkommit i registrerings-
praxis. Justeringen av bestämmelsen om re-
visorsintyg och av bestämmelsen om att fu-
sionsbeslutet ska fogas till anmälan föreslås 
för tydlighetens skull. I praktiken lämnar re-
visorn intyget innan äganderätten till det 
överlåtande bolagets tillgångar och skulder 
överflyttas och registermyndigheten förutsät-
ter att handlingarna om beslutet inges med 
stöd av de allmänna bestämmelserna i 19 och 
25 § i handelsregisterförordningen. En ut-
trycklig bestämmelse om att handlingarna 
om godkännandet av fusionsplanen ska inges 
till registermyndigheten underlättar upprät-
tandet av anmälan särskilt om en gränsöver-
skridande fusion och gör det lättare att kon-
statera att förutsättningarna för registrering 
föreligger. Enligt artikel 11 i direktivet och 
den föreslagna 25 § 2 mom. ska registermyn-
digheten i fråga om en fusion som ska regi-
streras i Finland kontrollera att samtliga i fu-
sionen deltagande bolag har godkänt fu-
sionsplanen på lika villkor. Detta villkor för 
registreringen kan uppfyllas endast i det fall 
att registermyndigheten har tillgång till be-
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sluten. I fråga om inhemska fusioner finns 
inte behov av motsvarande kontroll eftersom 
fusionsplanen måste godkännas i oförändrad 
form enligt 16 kap. 12 § 2 mom. 

 
Gränsöverskridande fusion 

19 §. Definition av gränsöverskridande fu-
sion och olika sätt att verkställa en sådan. I 
den föreslagna paragrafen definieras vad som 
avses med en gränsöverskridande fusion och 
regleras sättet att verkställa en sådan. I den 
föreslagna paragrafen regleras också förhål-
landet mellan dessa bestämmelser och be-
stämmelserna om inhemska fusioner.  

Enligt 1 mom. skiljer sig definitionen av en 
gränsöverskridande fusion från en fusion 
mellan finska bolag, vilket regleras i kapitlets 
1 och 2 §, endast sålunda att ett eller flera av 
de i fusionen deltagande bolagen är ett ut-
ländskt bolag. Det är fråga om en gränsöver-
skridande fusion också i ett sådant fall där 
flera finska aktiebolag deltar i fusionen men 
där dessutom en av parterna är ett utländskt 
bolag. I en gränsöverskridande fusion kan 
bolag från fler än två stater delta. Vid en 
kombinationsfusion kan det övertagande bo-
laget finnas i ett annat land än något av de 
överlåtande bolagen. Genom hänvisningen 
till 2 § avser man att formerna för en gräns-
överskridande fusion motsvarar formerna för 
en inhemsk fusion. En gränsöverskridande 
fusion kan sålunda vara en absorptionsfusion, 
en kombinationsfusion en dotterbolagsfusion 
eller en trepartsfusion. De tre första formerna 
bygger på bestämmelsen i artikel 2.2 i direk-
tivet. 

För konsekvens med de omstrukturerings-
sätt som står till buds för finska bolag före-
slås det dessutom att en gränsöverskridande 
fusion också ska kunna genomföras som en 
trepartsfusion i enlighet med 16 kap. 2 § 
4 mom. Detta förutsätter självfallet att ett så-
dant arrangemang är genomförbart också i de 
andra stater vilkas lagstiftning gäller för de 
bolag som deltar i fusionen eller för den part 
som ger fusionsvederlag.  

I paragrafens 2 mom. begränsas tillämp-
ningsområdet i 1 mom. i fråga om bolags-
formen för deltagande utländska bolag. En-
ligt bestämmelserna får finska bolag delta i 
gränsöverskridande fusioner endast i sådana 

fall där det utländska bolaget är ett sådant bo-
lag som kan jämställas med ett finskt aktie-
bolag och som avses i artikel 1 i publicitets-
direktivet eller ett sådant bolag som kan jäm-
ställas med ett finskt aktiebolag och på vilket 
tillämpas en nationell reglering som motsva-
rar kraven för aktiebolag på det sätt som av-
ses i artikel 2.1.b i direktivet. 

Enligt momentet kan fusion med ett finskt 
aktiebolag förekomma endast i fråga om ett 
sådant utländskt bolag som är registrerat i en 
annan EES-stat och som kan jämställas med 
ett inhemskt aktiebolag. Det utländska bola-
get ska vara ett bolag som avses i artikel 1 i 
Europeiska gemenskapens första bolagsrätts-
liga direktiv (68/151/EEG, nedan publicitets-
direktivet) eller att annat bolag som har ett 
aktiekapital eller motsvarande kapital, som är 
en juridisk person och som har egendom som 
ensam svarar för bolagets skulder, och som 
sådana villkor enligt den nationella lagstift-
ningen som föreskrivs i publicitetsdirektivet 
om skyddsåtgärder för aktieägare, medlem-
mar och tredjeman tillämpas på. Genom be-
stämmelserna i momentet sätts artikel 1, arti-
kel 2.1 och artikel 4.1 a i direktivet i kraft. 

Hänvisningen till publicitetsdirektivet i 
momentets punkt 1 omfattar i EES-stater som 
inte hör till Europeiska unionen de bolags-
former som räknas upp i punkt 1 i bilaga 
XXII till EES-fördraget (EGT L 001, 
3.1.1994 s. 517—522) om tillämpningsom-
rådet för det första bolagsrättsliga direktivet i 
dessa stater.  

I Finland kan såväl privata som publika ak-
tiebolag delta i gränsöverskridande fusioner. 
Utländska bolagsformer som avses i publici-
tetsdirektivet och som omfattas av direktivet 
är bl.a. Aktiengesellschaft (AG) och Gesell-
schaft mit beschränkter Haftunf (GmbH) i 
Tyskland, société anonyme (SA), société à 
responsabilité limitée (SARL) och société 
par actions simplifée (SAS) i Frankrike, na-
amlooze vennootschap (NV) och besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
(BV) i Nedeländerna, companies incorpora-
ted with limited liability (Ltd och Plc) i Stor-
britannien och Irland, aktiebolag (AB) i Sve-
rige och osaühing (Oü) i Estland samt aksje-
selp (AS) i Norge. En heltäckande lista på 
bolagsformerna i EU-staterna finns att hämta 
på webbadressen http://eur-lex.euro-
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pa.eu/LexUriServ/LesUriServ.do?uri=CELE
X:31968L0151:SV:NOT.  Denna punkt till-
lämpas på bolagsformerna i samtliga EES-
stater. 

Enligt punkt 2 i momentet ska ett utländskt 
bolag vara registrerat i en annan EES-stat 
och på det ska lagstiftningen i en annan EES-
stat vara tillämplig till följd av bolagets stad-
geenliga hemort eller platsen där centralför-
valtningen eller huvudkontoret är beläget. 
Enligt direktivet ska det utländska bolaget ha 
bildats i enlighet med en medlemsstats (EES-
stats) lagstiftning (artikel 1) och på det ska 
tillämpas de skyddsåtgärder som fastställs i 
publicitetsdirektivet (68/151/EEG) för att 
skydda bolagsmännens och tredje mans in-
tressen (artikel 2.1 b). Att i enlighet med or-
dalydelsen i artikel 1 binda lagvalsregeln till 
den stat som bolaget bildats i blir problema-
tiskt i sådana fall där ett bolag som bildats i 
en annan stat flyttat sin hemort till Finland 
utan att bolaget upplösts (t.ex. tillämpas be-
stämmelserna om inhemska fusioner i 1—18 
§ på en fusion mellan ett europabolag som 
bildats i Sverige och som senare flyttat sitt 
säte till Finland och ett aktiebolag som bil-
dats i Finland och inte de bestämmelser som 
här föreslås om gränsöverskridande fusio-
ner). Som lagvalsregel föreslås därför ett bo-
lags gällande registreringsstat i stället för den 
stat som bolaget bildats i, eftersom de bolag 
som avses i publicitetsdirektivet ska registre-
ras i respektive medlemsstat i ett bolagsregis-
ter som motsvarar det finska handelsregistret. 

Utländskt bolag som deltar i en fusion de-
finieras i artiklarna 1,2 och 4 i direktivet. I 
dessa artiklar anges det inte vilken stats lag 
som är tillämplig på det utländska bolaget. I 
praktiken är det möjligt att det i en medlems-
stat som tillämpar principen om s.k. faktisk 
hemort anses att också ett bolag som är regi-
strerat i tredjeland omfattas av medlemssta-
tens bolagslagstiftning, ett bolag som inte av-
ses i artiklarna 1 och 2 i direktivet. Det bör 
också beaktas att det inte är möjligt att i finsk 
lag avgöra vilken stats lagstiftning som ska 
anses gälla för ett fusionerande bolag. 

I paragrafens 3 mom. bestäms att vid en 
kombinationsfusion kan det nya övertagande 
bolaget registreras också i en sådan tredje 
stat vars lagstiftning tillåter detta. Bestäm-
melsen gäller dels fusioner där ett finskt bo-

lag fusioneras med ett bolag som registreras i 
en tredje EES-stat, dels fusioner där utländs-
ka bolag fusioneras med ett nytt övertagande 
bolag som registreras i Finland. 

I direktivet om gränsöverskridande fusio-
ner finns inte bestämmelser om registrerings-
stat för det övertagande bolaget. Enligt de 
syften som framgår av direktivets inledning 
och EG-domstolens praxis är det inte möjligt 
att i den nationella lagstiftningen schematiskt 
förbjuda registrering i tredje stat av det över-
tagande bolaget. Denna möjlighet står redan 
till buds för finska bolag när ett europabolag 
bildas genom fusion. 

Möjlighet att vid absorptionsfusion regi-
strera det övertagande bolaget i tredje stat fö-
reslås inte, även om det redan är möjligt i så-
dana fall att ett europabolag ´bildas genom 
fusion. Begränsningen föreslås av den anled-
ningen att direktivet inte har bestämmelser 
om flyttning av hemorten till en annan stat 
och kommissionen veterligen kommer att 
lägga ett förslag till direktiv 2008 om flytt-
ning av hemort. Behovet av att tillåta flytt-
ning av hemorten för det övertagande bolaget 
minskas av att arrangemanget kan användas 
endast om det också godkänns i de i en fu-
sion deltagande utländska bolagens hemstat 
inom EES och i den mottagande EES-staten. 

Enligt paragrafens 4 mom. avses det i 20—
28 § med bolag som deltar i en gränsöver-
skridande fusion överlåtande och övertagan-
de aktiebolag och utländska aktiebolag. Be-
stämmelsen är av informativ karaktär och 
den avser både överlåtande och övertagande 
bolag oberoende av om de är finska eller ut-
ländska aktiebolag. Den föreslagna re-
gleringen gäller i sig huvudsakligen endast 
fusionerande finska bolag och registrering i 
Finland av fusioner eftersom fusionerande 
utländska bolag och deras fusionsprocesser 
kontrolleras av lagstiftningen i den stat som 
tillämpas på den utländska parten i en fusion. 

20 §. Fusion av ett finskt aktiebolag med en 
utländsk modersammanslutning. Enligt para-
grafen kan ett finskt aktiebolag också delta i 
en gränsöverskridande fusion med ett andels-
lag, en andelsbank, en sparbank eller ett öm-
sesidigt försäkringsbolag i enlighet med lag-
stiftningen i en annan EES-stat, om dessa till 
sin juridiska form motsvarar ett finskt andels-
lag, en finsk andelsbank eller sparbank eller 
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ett finskt ömsesidigt försäkringsbolag, under 
förutsättning att det övertagande andelslaget, 
andelsbanken, sparbanken eller ömsesidiga 
försäkringsbolaget äger det fusionerande ak-
tiebolagets samtliga aktier. Som en utländsk 
juridisk person som inte är ett aktiebolag och 
som deltar i en fusion betraktas i praktiken 
juridiska personer som definieras närmare i 
annan bolagsrättslig reglering av gränsöver-
skridande fusioner, t.ex. ett utländska andels-
lag som avses i det föreslagna 16 kap.18 § 
2 mom. till lagen om andelslag.  

Om det övertagande bolaget är ett andels-
lag, en andelsbank eller en sparbank eller ett 
ömsesidigt försäkringsbolag som är registre-
rat i en annan stat betraktas också detta som 
ett utländskt aktiebolag enligt 19 § 2 mom. 
vid tillämpningen av bestämmelserna i 
16 kap. Regleringen motsvarar bestämmel-
serna i 16 kap. 1 § i lagen om andelslag, hän-
visningsbestämmelsen i 1 kap. 1 § 2 mom. i 
lagen om andelsbanker och 60 § 3 mom. i 
sparbankslagen enligt vilka aktiebolag som i 
sin helhet ägs av dessa bolag kan fusioneras 
med moderbolaget. Denna möjlighet ut-
sträcks till att gälla också vid gränsöverskri-
dande fusioner. Fusioner andra vägen, dvs. 
fusioner där ett utländskt aktiebolag fusione-
ras med moderandelslaget, moderandelsban-
ken eller modersparbanken som äger det ut-
ländska aktiebolaget i sin helhet, föreslås bli 
reglerade i lagen om andelslag och i spar-
bankslagen. 

21 §. Tillämpning av bestämmelserna om 
fusion. I paragrafen föreslås att bestämmel-
serna i detta kapitel om inhemska fusioner 
ska tillämpas på gränsöverskridande fusio-
ner. Bestämmelserna tillämpas på bolag som 
deltar i gränsöverskridande fusioner om des-
sa är finska bolag. På bolag som deltar i 
gränsöverskridande fusioner och som är regi-
strerade enligt lagstiftningen i någon annan 
EES-stat eller som omfattas av lagstiftningen 
i en sådan stat tillämpas i princip bestämmel-
serna i respektive hemstat. 

22 §. Fusionsplan och styrelsens redogö-
relse. I paragrafen föreslås bestämmelser om 
fusionsplanen för en gränsöverskridande fu-
sion och om styrelsens rapport om fusionens 
konsekvenser. För planen gäller i huvudsak 
samma krav som för den plan som ska upp-
rättas i samband med en inhemsk fusion och 

som regleras i 3 §. I denna paragraf föreslås 
bestämmelser endast i fråga om krav som ut-
tryckligen avviker eller kompletterar kraven 
som gäller för nationella fusionsplaner. I öv-
rigt tillämpas kraven i 3 § 2 mom. på fu-
sionsplanen. Enligt hänvisningen inom kapit-
let ska det i planen också finnas uppgifter en-
ligt 3 § 2 mom. 9—13 och 15 punkten om 
skyddet för aktieägarna och borgenärerna i 
de fusionerande finska bolagen (artikel 4) 
även om bestämmelser om dessa uppgifter 
inte finns i artikel 5 om innehållet i den fu-
sionsplan som ska upprättas vid gränsöver-
skridande fusion. 

För de finska bolag som deltar i en fusion 
undertecknas fusionsplanen av bolagets sty-
relse. För ett utländskt bolag undertecknas 
planen av det organ som är behörigt enligt 
lagstiftningen i det utländska bolagets hem-
stat. Bestämmelsen om vem som företräder 
ett utländskt bolag gäller överlåtande och 
övertagande bolag och vid en trepartsfusion 
dessutom också andra utländska aktiebolag 
som ger fusionsvederlag. En uttrycklig be-
stämmelse föreslås för att klarlägga att rätten 
att företräda ett utländskt bolag bestäms en-
ligt den lag som tillämpas på bolaget. För 
tydlighetens skull är det skäl att skriva in i 
fusionsplanen vilket bolagsorgan som fattat 
beslutet om fusionen.  

I artikel 5 i direktivet fastställs vad den 
gemensamma fusionsplanen åtminstone ska 
innehålla, men inte vad den dessutom får in-
nehålla. Detta framgår av formuleringen i di-
rektivet där det konstateras att fusionsplanen 
ska åtminstone innehålla de uppgifter som 
räknas upp i artikeln. Avsikten med de krav 
som framgår av 3 § 2 mom. och som inte in-
går i artikel 5 i direktivet är att skydda mino-
ritetsaktieägarnas och borgenärernas intres-
sen i samband med en fusion. 

I artikel 7 finns bestämmelser om den rap-
port som ledningen för det fusionerande bo-
laget ska upprätta om fusionen. I rapporten 
redogörs för den gränsöverskridande fusio-
nens rättsliga och ekonomiska aspekter och 
för fusionens konsekvenser för aktieägarna 
och andra medlemmar samt för borgenärerna 
och arbetstagarna. I fusionsplanen om en in-
hemsk fusion ska lämnas delvis samma upp-
gifter som i fråga om inhemska fusioner mel-
lan publika aktiebolag regleras i artikel 9 i 
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det tredje bolagsrättsliga direktivet. Till 
skillnad från inhemska fusioner kan de upp-
gifter som avses i artikel 7 i det aktuella di-
rektivet ges i en särskild rapport. Bestämmel-
serna om denna föreslås i 22 § 3 mom.. Hur 
ledningens rapport ska göras tillgänglig för 
aktieägarna, borgenärerna och företrädare för 
personalen eller för arbetstagarna samt hur 
ett eventuellt personalyttrande ska hållas till-
gängligt för aktieägarna föreslås bli reglerat i 
paragrafens 4 och 5 mom. Det föreslagna 
motsvarar till sitt innehåll bestämmelserna 
om den rapport som ledningen ska lämna i 
samband med flyttning av ett europabolags 
hemort och som ingår i artikel 8 i förord-
ningen om europabolag och 9 § i lagen om 
europabolag. 

I paragrafens 1 mom. fastställs att bolag 
som deltar i en gränsöverskridande fusion 
ska upprätta en fusionsplan. Planen ska upp-
rättas skriftligt och den ska dateras och un-
dertecknas. Fusionsplanen ges av behöriga 
organ i de bolag som deltar i fusionen. För ett 
finskt aktiebolag är styrelsen det behöriga 
organet. I momentet föreskrivs också att fu-
sionsplanen vid en trepartsfusion ska under-
tecknas också av den som ger fusionsveder-
lag. På motsvarande sätt som vid inhemska 
trepartsfusioner förpliktar fusionsplanen vid 
gränsöverskridande trepartsfusioner tredje-
man i regel på samma sätt som ett avtal. Fu-
sionsplanen för en gränsöverskridande tre-
partsfusion kan villkoras sålunda att besluten 
om fusionsvederlag ska fattas före verkstäl-
landet av fusionen. Det typiska är att ett så-
dant beslut består av ett emissionsbeslut av 
det bolag som ger fusionsvederlag. 

I 2 mom. räknas de utredningar eller förslag 
upp som utöver vad som är bestämt i 3 § ska 
ingå i en fusionsplan som avser en gräns-
överskridande fusion. I enlighet med den 
ordning som man gått in för i 16 kap. 3 § har 
utredningarna också här främst en informativ 
betydelse medan förslagen gäller frågor som 
ska beslutas i samband med att fusionsplanen 
godkänns. I fusionsplanen för en gränsöver-
skridande fusion tillkommer två nya besluts-
förslag medan de övriga tilläggen är utred-
ningar som betjänar aktieägarnas behov av 
information. 

Enligt punkt 1 ska i fusionsplanen utöver 
identifieringsuppgifterna som framgår av 3 § 

2 mom. 1 punkten nämnas bolagsformen för 
de i fusionen deltagande bolagen och, vid en 
trepartsfusion, bolagsformen för den som 
lämnar fusionsvederlaget. Vid en kombina-
tionsfusion ska fusionsplanen också innehålla 
ett förslag till bolagsform för det mottagande 
bolaget. Förslaget motsvarar artikel 5 a i di-
rektivet. 

Enligt 2 mom. punkt 2 ska register och 
kontaktuppgifter för de fusionerande ut-
ländska bolagen anges i fusionsplanen. Be-
stämmelsen hör samman med kravet i artikel 
6.2 b i direktivet om att det i samband med 
offentliggörandet av fusionsplanen bl.a. ska 
offentliggöras uppgifter om de register som 
de fusionerande bolagen är registrerade i. 
Motsvarande krav finns inte i artikel 5 om 
fusionsplanens innehåll. Bestämmelsen med-
för inte administrativa extrakostnader för de 
deltagande bolagen eftersom registermyn-
digheten med stöd av 25 § i handelsregister-
förordningen i praktiken kommer att kräva 
att registeruppgifterna lämnas i registeranmä-
lan om de inte framgår av planen. 

Enligt 2 mom. punkt 3 ska fusionsplanen 
vid absorptionsfusion innehålla en utredning 
om det övertagande bolagets bolagsordning i 
dess ändrade lydelse enligt 3 § 2 mom. 
3 punkten. I det lagrummet fastställs det att 
fusionsplanen vid en absorptionsfusion ska 
innehålla förslag till eventuella ändringar i 
det övertagande bolagets bolagsordning samt 
vid en kombinationsfusion förslag till bo-
lagsordning för det nybildade bolaget. Efter-
som dessa bestämmelser också tillämpas på 
gränsöverskridande fusioner innehåller 3 § 
2 mom. 3 punkten det egentliga beslutsför-
slaget. I den aktuella punkten har framläg-
gandet av bolagsordningen endast informativ 
karaktär vid en absorptionsfusion och me-
ningen är att aktieägarna ska få information 
om hur det övertagande bolagets bolagsord-
ning kommer att se ut i sin helhet efter det att 
fusionen har trätt i kraft. Detta är motiverat 
eftersom det till skillnad från vad som är fal-
let vid inhemska fusioner kan vara svårt för 
finska aktieägare att skaffa utländska bolags 
gällande bolagsordningar, särskilt eftersom 
bolagsregistren kan vara organiserade på 
mycket olika sätt i de olika EES-staterna. Ef-
tersom det för de bolag som deltar i en 
gränsöverskridande fusion är betydligt lättare 
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att presentera en utredning om det överta-
gande bolagets framtida bolagsordning, utgår 
man från att det vid en absorptionsfusion, ut-
över förslaget till eventuella ändringar i det 
övertagande bolagets bolagsordning, också 
ska anges hur bolagsordningen ser ut sedan 
dessa ändringar trätt i kraft i enlighet med fu-
sionsplanen. I fråga om gränsöverskridande 
kombinationsfusioner finns inte detta krav på 
utredning eftersom den kommande bolags-
ordningen redan ingår i förslaget enligt 3 § 
2 mom. 3 punkten. Förslaget motsvarar di-
rektivets artikel 5 i. 

Att kunna bilda sig en uppfattning om det 
mottagande bolagets bolagsordning i sin hel-
het är en omständighet som väsentligt påver-
kar det överlåtande bolagets aktieägares in-
tressen. Utifrån bolagsordningen kan det 
överlåtande bolagets aktieägare bedöma sin 
ställning som aktieägare i det övertagande 
bolaget efter fusionen. Bestämmelserna om 
bolagsordningen kan också ha betydelse för 
bedömningen av om beslutet om fusionen till 
skillnad från kravet om kvalificerad majoritet 
i 16 kap. 9 § 4 mom. kräver samtycke av 
samtliga eller vissa aktieägare för att lagens 
allmänna principer, särskilt de om aktieägar-
nas jämlikhet och begränsade ansvar, ska bli 
beaktade. Detta kan bli fallet om fusionen för 
aktieägarna i det finska bolaget till följd av 
den lag som ska tillämpas på det övertagande 
bolaget eller till följd av det övertagande bo-
lagets bolagsordning kunde leda till en situa-
tion som motsvarar de beslut som avses i 
5 kap. 28 eller 29 §. Omständigheter som hör 
samman med detta ska tas fram i fusionspla-
nen eller beskrivas särskilt i det beslutsför-
slag om fusionen som ska ges till bolags-
stämman. 

Enligt 2 mom. punkt 4 ska fusionsplanen 
innehålla förslag till tidpunkt från vilken af-
färsverksamheten i de i fusionen deltagande 
bolagen bokföringsmässigt anses utförda för 
det övertagande bolagets räkning. Punkten 
bygger på artikel 5 f i direktivet. I fråga om 
inhemska fusioner finns ingen motsvarande 
bestämmelse i lagen. I bokföringen anses af-
färstransaktionerna utförda för det bolags 
räkning i vars namn och för vars räkning 
verksamheten bedrivs. Enligt 16 kap. 16 § 
överflyttas det överlåtande bolagets affärs-
verksamhet till det övertagande bolaget när 

fusionen träder i kraft och bolagens bokfö-
ringar slås också samman från och med den-
na tidpunkt. Det är dock möjligt att i fusions-
planen på ett giltigt sätt komma överens om 
att affärsverksamheten sker i det övertagande 
bolagets namn och för dess räkning redan 
under fusionsprocessen innan fusionen trätt i 
kraft. I dessa fall kan också affärstransaktio-
nerna föras in i det övertagande bolagets 
bokföring. I fråga om gränsöverskridande fu-
sioner föreslås en uttrycklig bestämmelse för 
att kraven på fusionsplanens innehåll ska 
vara så lika varandra som möjligt i olika län-
der. 

Enligt 2 mom. punkt 5 ska fusionsplanen 
innehålla utredning över den gränsöverskri-
dande fusionens sannolika följder för syssel-
sättningen. Vid inhemska fusioner krävs ing-
en sådan utredning. Förslaget motsvarar arti-
kel 5 d i direktivet. I fråga om följderna för 
sysselsättningen bör det på basis av de upp-
gifter som finns att tillgå då fusionsplanen 
görs upp utredas om fusionen har positiva el-
ler negativa följder för sysselsättningen, t.ex. 
i fråga om uppsägningar, permitteringar eller 
ombildande av anställningar till halvtidsjobb. 
Informationsplikten i punkt 5 påverkar inte 
de förfaranden som fastställs i lagen om 
samarbete inom företag (725/1978) eller la-
gen om personalrepresentation i företags för-
valtning. 

Enligt 2 mom. punkt 6 ska den gemen-
samma fusionsplanen innehålla utredning 
över de förfaranden enligt vilka detaljerade 
regler fastställs om arbetstagarnas deltagande 
i beslut om deras rättigheter till medverkan i 
det övertagande bolaget. Av utredningen 
borde det främst framgå om man strävar efter 
att komma överens med personalen om per-
sonalrepresentationen eller om man kommer 
att direkt följa bestämmelserna i bilagan, del 
3 till europabolagsdirektivet (2001/86/EG). 
Syftet med bestämmelsen är att lämna infor-
mation till de anställda och deras represen-
tanter i de fusionerande bolagen, men be-
stämmelsen betjänar också behovet av in-
formation hos aktieägarna i de fusionerande 
bolagen, särskilt då bolagsstämman enligt 
den föreslagna 25 § 2 mom. som villkor för 
fusionsbeslutet kan ställa att bolagsstämman 
ska särskilt fastställa reglerna för personalre-
presentation i det övertagande bolaget. För-
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slaget motsvarar artikel 5 j i direktivet och 
hänvisar till förfarandet enligt artikel 16 om 
arbetstagarnas medverkan.  

Avsikten är att i arbetslagstiftningen regle-
ra de fusionerande bolagens plikt att hålla 
den i 2 mom. 6 punkten, 3 § och artikel 7 i 
direktivet avsedda utredningen om fusionens 
juridiska och ekonomiska aspekter och följ-
der tillgänglig för personalen. 

Enligt 2 mom. punkt 7 ska det i fusionspla-
nen specificeras vilka bokslut som använts i 
de fusionerande bolagen för att fastställa 
villkoren för fusionen. Bestämmelsen har in-
formativ betydelse för delägarna och borge-
närerna i de fusionerande bolagen. Det är i 
allmänhet tillräckligt att det av planen fram-
går vilken tidsperiod boksluten gäller och 
vilken bokföringsstandard de bokslut följer 
som har använts vid fastställandet av fu-
sionsvillkoren. Kravet begränsar inte fu-
sionsparternas rätt att också använda andra 
omständigheter för värdebestämningen än de 
normala bokslutsuppgifterna. Enligt artikel 
5 punkt l i direktivet ska planen innehålla 
uppgifter om datum för de fusionerande bo-
lagens räkenskaper som ska användas för att 
fastställa villkoren för den gränsöverskridan-
de fusionen.  

I paragrafens 3 mom. ingår bestämmelser 
om styrelsens rapport som avses i artikel 
7. Utgångspunkten är att en särskild handling 
upprättas om rapporten, men de bolag som 
deltar i en fusion kan också komma överens 
om att rapporten tas in i fusionsplanen. En 
separat rapport ska vara tillgänglig också för 
borgenärerna (4 mom.). Å andra sidan kan ett 
bolag som deltar i en fusion vara skyldigt att 
offentliggöra rapporten med stöd av lagstift-
ningen om värdepappersmarknaden. 

Ur direktivet och förarbetena till direktivet 
framgår det inte närmare hur konsekvenserna 
ska utredas. Förslaget utgår från att de kon-
sekvenser som tas upp i rapporten är sannoli-
ka och viktiga för alla aktieägare, borgenärer 
eller anställda eller för vissa grupper av del-
ägare, borgenärer eller anställda. Bolagsled-
ningen behöver sålunda inte ta med 
osannolika eller smärre konsekvenser i rap-
porten. Det kan inte heller förutsättas att bo-
lagsledningen ska utreda sådana konsekven-
ser som beror på en enskild aktieägares, bor-
genärs eller anställds personliga omständig-

heter. Omfattningen av den rapport som be-
hövs i ett enskilt fall påverkas av aktieägar-
nas, borgenärernas och de anställdas behov 
av information. I t.ex. ett bolag där alla ak-
tieägare deltar i ledningen av bolaget kan ak-
tieägarna anse att en formell rapport inte be-
hövs i deras fall. I enlighet med de allmänna 
bolagsrättsliga principerna kan aktieägarna 
samtycka till en smalare rapport eller till att 
ingen rapport utarbetas. Å andra sidan kan 
man förutsätta att aktieägarna i ett börsbolag 
som arbetar och ägs globalt i regel behöver 
en omfattande skriftlig rapport om de sanno-
lika konsekvenserna av en fusion. För borge-
närerna minskar behovet av en rapport av det 
faktum att en borgenär enligt aktiebolagsla-
gen vid borgenärsskyddsförfarande kan kräva 
att betalningen av en fordran som redan upp-
kommit ska tidigareläggas eller få en säker-
het. Å andra sidan gäller borgenärsskyddsför-
farandet inte framtida avtalsintressen för en 
hyresvärds eller en annan part i ett permanent 
avtalsförhållande och därför kan det här fin-
nas behov av information som behövs för 
bedömning av risker i samband med kredit-
förluster eller andra avtal.  

Rapporten om de sannolika konsekvenser-
na för aktieägarna av en fusion avser sådana 
konkreta följder för de i en fusion deltagande 
bolagens aktieägare som inte framgår av den 
fusionsplan som avses i 2 mom. 

För aktieägarna kan konsekvenserna av en 
gränsöverskridande fusion gälla t.ex. de akti-
er som lämnas som vederlag och de rättighe-
ter som aktierna ger, tjänster och förvaring av 
aktierna, utbyte av aktier och inlösenrätt och 
inlösenskyldighet på basis av aktiebolags- el-
ler värdepapperslagstiftningen samt bolagets 
och aktieägarnas informationsskyldighet 
(flaggningsskyldighet och insiderregister), 
bolagets verksamhet, bolagsstämman, skaf-
fande av egna aktier, dividender, beskatt-
ningen, optionsrätter och hur bolagsrättsliga 
fordringar blir gamla. 

Med hänsyn till borgenärerna kan en fusion 
påverka t.ex. rättsforum och tillämplig lag, 
insolvenssituationer och verkställande av 
fordringar i bolaget.  

Rapporten om en fusions sannolika konse-
kvenser för personalen betyder sådana kon-
kreta följder för personalen vid samtliga fu-
sionerande bolagen som inte framgår av den 
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utredning av konsekvenserna för sysselsätt-
ningen som finns i fusionsplanen och som 
avses i 2 mom. 5 punkten. Konsekvenserna 
för personalen kan t.ex. gälla väsentliga or-
ganisationsförändringar, ibruktagande av nya 
arbets- eller produktionsmetoder, flyttning av 
produktionen, att delar av företaget läggs 
ned, skärs ned eller etableras, personal-
minskningar i ett företag samt eventuella för-
ändringar i arbetsavtal, kollektivavtal eller 
personalens rätt att delta. Den särskilda rap-
porteringsskyldighet som avses i denna lag 
påverkar inte, vilket framgår av skäl 12 i di-
rektivets inledning, skyldigheterna att infor-
mera, samråda, utreda eller förhandla som 
ingår i lagen om samarbete inom företag 
(334/2007), lagen om samarbete inom finska 
företagsgrupper och grupper av gemenskaps-
företag (335/2007) och arbetsavtalslagen 
(55/2001). Enligt direktivet ska rapporte-
ringsskyldigheten gälla också de företag som 
deltar i gränsöverskridande fusioner och som 
inte omfattas av lagstiftningen om samarbete.  

I artikel 8 i förordningen om europabolag 
finns bestämmelser om flyttning av europa-
bolags hemort, vilka motsvarar rapporten i 
direktivets artikel 7. Praxis angående till-
lämpningen av artikel 8 kan i tillämpliga de-
lar beaktas när den rapport som avses här ska 
utarbetas.  

I 4 mom. finns bestämmelser om att den i 
3 mom. avsedda rapporten ska finnas till-
gänglig för aktieägarna, borgenärerna och fö-
reträdare för personalen samt personalen. 
Detta ska regleras särskilt eftersom utgångs-
punkten är att rapporten inte ingår i fusions-
planen. Förslaget bygger för aktieägarnas och 
personalens del på det andra stycket i artikel 
7. För konsekvens i tillgängligheten på in-
formation om ett fusionsprojekt föreslås det 
att rapporten också ska finnas tillgänglig för 
borgenärerna.  

I 5 mom. finns bestämmelser om att aktie-
ägarna ska informeras om det yttrande som 
personalens representanter lämnar om rap-
porten som avses i 3 mom. Förslaget bygger 
på tredje stycket i artikel 7 i direktivet.  

23 §. En oberoende sakkunnigs rapport. I 
paragrafen föreslås bestämmelser om den 
oberoende sakkunnigrapport som ska lämnas 
om en plan för gränsöverskridande fusion. I 
det tredje bolagsrättsliga direktivet 

(78/855/EEG), dvs. fusionsdirektivet, an-
vänds termen oberoende sakkunnig. I aktie-
bolagslagen som trädde i kraft 1.9.2006 har 
denna term ersatts med termen godkänd revi-
sor i fråga om nationella fusioner och i sam-
band med tillkomsten av den nya revisions-
lagen av begreppet revisor. Paragrafen utgår 
från att i fråga om finska bolag som deltar i 
en fusion ska bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
om revisorsyttrande tillämpas på den obero-
ende sakkunnigrapport som avses i direkti-
vets artikel 8.  

I paragrafens 1 mom. hänvisas det till 
16 kap. 4 § som reglerar revisorsyttrande vid 
inhemska fusioner. Till följd av hänvisningen 
ska styrelserna eller andra behöriga organ i 
de i fusionen deltagande finska bolagen utse 
en eller flera oberoende sakkunniga med 
uppgift att ge vart och ett av de finska bolag 
som deltar i fusionen en rapport om fusions-
planen. Rapporter som de i fusionen delta-
gande utländska bolagen ska lämna regleras i 
respektive EES-stats lag. Förslaget motsvarar 
artikel 8.1 i direktivet. Av hänvisningen till 
16 kap. 4 § följer också att innehållet i en 
oberoende sakkunnigrapport motsvarar en 
godkänd revisors yttrande om en inhemsk fu-
sion. I en oberoende sakkunnigrapport ska 
bedömas om fusionsplanen för en gränsöver-
skridande fusion ger riktiga och tillräckliga 
uppgifter om grunderna för bestämmande av 
fusionsvederlaget samt om fördelningen av 
vederlaget. Förslaget motsvarar artikel 8.3. 

Den föreslagna hänvisningsbestämmelsen 
innebär också att det i rapporten till ett över-
tagande finskt bolag ska nämnas om fusionen 
kan äventyra betalningen av bolagets skulder. 
I direktivets artikel 8 finns inte bestämmelser 
om rapporten till ett övertagande bolag, men 
eftersom det i direktivet är fråga om en mi-
nimibestämmelse till denna del finns det ing-
et hinder för att tillämpa mer omfattande na-
tionella bestämmelser på övertagande finska 
bolag. Kravet angående en rapport om bor-
genärernas ställning hör samman med borge-
närsskyddet i övertagande finska bolag vilket 
betyder att undantaget i artikel 8.4 i direkti-
vet gällande rapporten till aktieägarna inte 
tillämpas på den rapporten. På grund av syf-
tet med rapporten om borgenärernas ställning 
finns det å andra sidan inte skäl för en till-
lämpning av bestämmelsen på övertagande 
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utländska bolag. Förslaget motsvarar 4 § i la-
gen om europabolag. 

Enligt paragrafens 2 mom. får styrelserna i 
de bolag som deltar i en gränsöverskridande 
fusion utse en eller flera oberoende sakkun-
niga för att avge en gemensam rapport om 
fusionsplanen avsedd för alla de bolag som 
deltar i fusionen. Enligt 16 kap. 4 § 1 mom. 
utses en eller flera revisorer för varje i fusio-
nen deltagande bolag. I regel är det en revi-
sor som avger ett yttrande till alla bolag, men 
det kan också finnas flera revisorer som av-
ger yttrandet (RP 109/1995). I Finland har 
allmän praxis varit att en person haft uppgif-
ten som oberoende sakkunnig, men rapport 
har lämnas särskilt till vart och ett av de bo-
lag som deltar. Enligt det föreslagna 2 mom. 
räcker det med en gemensam oberoende sak-
kunnigrapport till samtliga deltagande bolag 
om de fusionerande bolagens styrelser eller 
motsvarande behöriga organ så beslutar. I 
praktiken kan beslut om en gemensam obe-
roende sakkunnigrapport fattas t.ex. i den 
gemensamma fusionsplanen. Förslaget mot-
svarar artikel 8.2 i direktivet. I artikel 22 i 
förordningen om europabolag ges också möj-
lighet till ett sådant förfarande. 

Som gemensam rapportör kan också utses 
en oberoende sakkunnig enligt lagstiftningen 
i den medlemsstat vars lagstiftning tillämpas 
på det i fusionen deltagande utländska bola-
get. Meningen är att en oberoende sakkunnig 
som lämnar rapport om ett finskt bolag i re-
gel ska vara revisor i Finland. Rapporten ska 
kunna lämnas av en utländsk revisor eller av 
någon annan oberoende sakkunnig endast i 
sådana fall där bolagen beslutar om en 
gemensam sakkunnig i enlighet med 2 mom. 
Denna avgränsning har tagits som utgångs-
punkt i syfte att förenkla regleringen. 

24 §. Registrering av fusionsplanen, kallel-
se på borgenärerna, fusionsbeslut och inlö-
sen. I paragrafen föreslås bestämmelser om 
registreringen av en fusionsplan och om kal-
lelsen på borgenärerna i ett fusionerande 
finskt bolag, om finska bolags fusionsbeslut 
och om inlösningsrätten för aktieägare i fins-
ka bolag.  

Paragrafens 1 mom. gäller skyldigheten för 
finska bolag som deltar i en fusion att anmäla 
fusionsplanen för registrering på det sätt som 
föreskrivs i 5 §. Enligt lagrummet i fråga ska 

fusionsplanen anmälas för registrering inom 
en månad från undertecknandet av planen. 
Anmälan ska medföljas av en oberoende 
sakkunnigrapport enligt 23 §. Anmälan görs 
gemensamt av de finska bolag som deltar i 
fusionen. Vid en dotterbolagsfusion görs an-
mälan av moderbolaget, om det är ett finskt 
bolag. Anmälan kan också göras av ett finskt 
dotterbolag om det övertagande moderbola-
get inte är registrerat i Finland. Förslaget 
motsvarar villkoret i artikel 4.1 b och 4.2 om 
att nationella bestämmelser och formaliteter 
ska följas i beslutsprocessen för en gräns-
överskridande fusion.  

För finska bolags del utreder registermyn-
digheten redan i samband med registreringen 
av fusionsplanen att planen har upprättats i 
enlighet med lagstiftningen och att det inte 
finns något hinder enligt firmalagen för regi-
streringen av det övertagande bolagets firma, 
om bolaget ska registreras i Finland. 

Enligt paragrafens 2 mom. regleras borge-
närsskyddet i finska aktiebolag i 6—8 §. Bor-
genärerna i ett finskt övertagande bolag har 
rätt att motsätta sig fusionen endast i det fall 
att det utfärdas kallelse på dem enligt 6 § 
3 mom. Rätt att motsätta sig fusionen har en-
dast borgenärerna i det finska överlåtande 
bolaget. Eftersom bestämmelserna om bor-
genärsskydd inte tillämpas på fusionerande 
utländska bolag utfärdas inte någon kallelse 
på det utländska bolagets borgenärer och bo-
lagets borgenärer har inte rätt att motsätta sig 
fusionen med stöd av 6 §. 

I fråga om meddelandet till bolagets kända 
borgenärer tillämpas förfarandet enligt 
16 kap. 7 §. Förfarandet motsvarar den re-
glering som tillämpas vid inhemska fusioner. 

En förutsättning för att den särskilda be-
stämmelsen om företagssanering i 16 kap. 
8 § ska tillämpas vid gränsöverskridande fu-
sioner är att saneringsförfarandet ersätter en 
sådan kallelse som avses i 6 § och gäller alla 
bolag som deltar i fusionen, vilka dessutom 
ska höra till samma koncern. Den särskilda 
bestämmelsen kan bli tillämplig på gräns-
överskridande fusioner endast i undantagsfall 
eftersom lagen om företagssanering 
(47/1993) i regel inte tillämpas på sådana ut-
ländska bolag som har sin stadgeenliga hem-
ort i en annan stat. Bestämmelsen kan sålun-
da bli tillämplig endast om de i fusionen del-
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tagande bolagen är ett finskt moderbolag och 
dess inhemska eller utländska dotterbolag 
och lagen om företagssanering tillämpas på 
de deltagande utländska dotterbolagen till 
följd av att platsen för de utländska bolagens 
huvudsakliga intressen enligt artikel 3.1 i rå-
dets förordning (EG) nr 1346/2000 om insol-
vensförfaranden (insolvensförordningen) 
finns i Finland. 

Förslaget motsvarar den nationella lagstift-
ning som förutsätts i direktivets artikel 
4.2 som skydd för borgenärer. Utöver de 
nämnda undantagen föreslås det att borge-
närsskyddet ska regleras i enlighet med vad 
som gäller vid inhemska fusioner.  

Enligt paragrafens 3 mom. tillämpas 9—
11 § på fusionerande finska bolags beslut om 
fusion. På beslutsfattandet i utländska över-
låtande eller övertagande bolag tillämpas den 
lag som är tillämplig på respektive juridiska 
person. 

Av förslaget följer bl.a. att i 11 § avsedda 
handlingar om samtliga bolag som deltar i en 
fusion ska hållas tillgängliga för aktieägarna i 
finska bolag. Däremot innehåller momentet 
inte bestämmelser om rättigheterna för aktie-
ägarna i fusionerande utländska bolag att er-
hålla de uppgifter om finska bolag som avses 
här. 

Enligt momentet ska 12 § tillämpas på en 
fusions rättsverkningar i finska bolag när fu-
sionen ska registreras i Finland. Av detta föl-
jer att fusionerande finska och utländska bo-
lags fusionsbeslut ersätter sådan teckning av 
aktier och optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter i finska bolag som gäller fusions-
vederlag och det nya övertagande finska bo-
lagets avtal om bolagsbildning. Kapitlets 
12 § tillämpas inte på sådan trepartsfusion 
som ska registreras i Finland och där fu-
sionsvederlaget lämnas av ett utländskt bo-
lag. Den föreslagna hänvisningsbestämmel-
sen innebär också att vid fusion som registre-
ras i Finland ska fusionen godkännas i enlig-
het med planen annars förfaller fusionen. 

Om en fusion registreras i en annan stat 
tillämpas i princip den lag som är tillämplig 
på det övertagande bolaget i de ovan nämnda 
situationerna. Därför kan rättsverkningarna 
av ett fusionsbeslut av ett överlåtande finskt 
bolag avvika till dessa delar från vad som är 
fallet vid fusion som registreras i Finland, 

vilket bör beaktas då fusionen förbereds och i 
den information som lämnas till det finska 
bolagets aktieägare. 

Enligt paragrafens 4 mom. har aktieägarna i 
finska bolag och innehavarna av optionsrätter 
och andra särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier samma rätt till inlösen av sina akti-
er eller rättigheter som vid nationella fusio-
ner. Inlösningsförfarandet är också det sam-
ma. Bestämmelsen tillämpas inte på aktie-
ägare i överlåtande utländska bolag, inte ens i 
sådana fall där fusionen registreras i Finland. 

25 §. Verkställande av fusion som ska regi-
streras i Finland. I paragrafen föreslås be-
stämmelser om verkställandet av gränsöver-
skridande fusioner i sådana fall där det över-
tagande bolaget är ett finskt bolag. Paragra-
fen gäller absorptionsfusioner där det överta-
gande bolaget är ett i Finland registrerat bo-
lag. Den gäller också kombinationsfusioner 
där det övertagande bolaget föreslås bli regi-
strerat i Finland. I sådana fall där paragrafens 
bestämmelser blir tillämpliga tillämpas de på 
samtliga finska parter i en gränsöverskridan-
de fusion. 

I paragrafens 1 mom. bestäms att anmälan 
om att en gränsöverskridande fusion har 
verkställts ska göras i enlighet med 14 §. 
Anmälan ska göras inom sex månader i stäl-
let för inom fyra månader som är fallet vid 
inhemska fusioner. Sexmånadersfristen räk-
nas från det att de finska bolag som deltar i 
fusionen har beslutat om fusionen och de i 
fusionen deltagande utländska bolagen har 
fått ett intyg över att åtgärderna och formali-
teterna som fusionen förutsätter har vidtagits. 
Intyget ska utfärdas av registermyndigheten i 
den stat vars lagstiftning tillämpas på det ut-
ländska bolag som deltar i fusionen. Tiden 
börjar löpa från det att det sista av dessa vill-
kor har uppfyllts. Sexmånadersfristen är en 
följd av artikel 11.2 i direktivet. Till anmälan 
om en gränsöverskridande fusion ska dessut-
om alltid enligt 14 § fogas försäkran av sty-
relsen och verkställande direktören, godkänd 
revisors intyg och intyg av en styrelseleda-
mot eller verkställande direktören, med de 
undantag som nämns i 2 mom. Vid en dot-
terbolagsfusion svarar moderbolaget för att 
anmälan görs.  

I paragrafens 2 mom. finns bestämmelser 
om villkoren för registrering när fusionen re-
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gistreras i Finland. Bestämmelserna i 16 kap. 
15 § tillämpas på registreringsvillkoren, dvs. 
villkoren är desamma som vid inhemska fu-
sioner. Som ett ytterligare villkor föreslås 
dock att de bolag som deltar i fusionen och 
har hemort i en annan medlemsstat godkän-
ner lösningsrätten enligt 13 § för aktieägare 
som motsatt sig fusionen och att bestämmel-
serna om arbetstagarnas representation har 
fastställts enligt lagen om personalrepresen-
tation i företagens ledning. Godkännande av 
lösningsrätten krävs självfallet inte vid dot-
terbolagsfusion där de fusionerande bolagen 
per definition äger samtliga aktier och sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier i 
det överlåtande bolaget. 

I momentet förutsätts det dessutom uttryck-
ligen att samtliga i fusionen deltagande bolag 
har godkänt fusionsplanen på lika villkor. 
Det är inte nödvändigt med en motsvarande 
uttrycklig bestämmelse för inhemska fusio-
ner eftersom de bolag som deltar i en fusion 
gemensamt anmäler fusionsplanen för regi-
strering och fusionsplanen enligt aktiebolags-
lagen ska godkännas i den form som den an-
mälts för registrering.  

Regleringen bygger på artikel 10.3 i direk-
tivet. I samband med registreringen av verk-
ställandet kontrollerar den finska register-
myndigheten den gränsöverskridande fusio-
nens lagenlighet och vid en kombinationsfu-
sion lagenligheten i bildandet av det nya bo-
laget. Till denna del motsvarar bestämmelsen 
kraven i artikel 11.1. Enligt förslaget tilläm-
pas kraven angående personalrepresentation 
också på registrering i Finland av sådana fu-
sioner som inte omfattas av direktivet.  

I samband med registreringen av verkstäl-
landet kontrollerar registermyndigheten att 
registeranmälan med försäkringar och bevis 
samt arrangemang kring företagsinteckningar 
är förenliga med 16 kap. 15 § 3 mom. och fö-
retagsinteckningslagen. Före registreringen 
av verkställandet måste det också utredas att 
ett fusionerande finskt bolag som bedriver 
reglerad näring och det övertagande finska 
bolaget uppfyller kraven i näringslagstift-
ningen. Kontrollen av denna typ av särskilda 
krav sköts i Finland av särskilda myndighe-
ter, t.ex. Finansinspektionen och Försäk-
ringsinspektionen. I allmänhet ankommer det 
på registermyndigheten endast att utreda att 

fusionsbeslutet är förenligt med bolags- och 
handelsregisterlagen. På registreringen av 
verkställandet av en fusion tillämpas också 
särskilda krav som härrör ur finans- och för-
säkringslagstiftningen. 

I fråga om fusionerande utländska bolag ut-
reder registermyndigheten fusionens lagen-
lighet i samband med registreringen av verk-
ställandet, utifrån intyg av behörig myndig-
het i den medlemsstat där bolaget har sin 
stadgeenliga hemort.  

Enligt artikel 11.1 i direktivet ska register-
myndigheten kontrollera att de fusionerande 
bolagen har godkänt den gemensamma fu-
sionsplanen med samma lydelse och att de 
närmare bestämmelserna för arbetstagarnas 
medverkan har fastställts i enlighet med di-
rektivet om arbetstagarinflytande. För att in-
nehållet i de beslut som gäller godkännandet 
av fusionen ska framgå ska till anmälan ock-
så fogas de i fusionen deltagande utländska 
bolagens fusionsbeslut på svenska eller fins-
ka. Lagenligheten hos avtalet om arbetsta-
garnas medverkan utreds av registermyndig-
heten, främst med stöd av de handlingar som 
ska inges till den. De sökande svarar för av-
talets lagenlighet på samma sätt som i fråga 
om de andra uppgifter och handlingar som 
ska inges till registermyndigheten. Det kan i 
regel inte förutsättas att registermyndigheten 
utreder avtalets lagenlighet särskilt, eftersom 
myndigheten i allmänhet inte har möjlighet 
att bedöma ens om avtalet har ingåtts av de 
rätta organen. 

Om det har avtalats om arbetstagarnas 
medverkan i enlighet med direktivet om ar-
betstagarinflytande ska registermyndigheten 
konstatera att avtalet har upprättats och att 
det innehåller de saker som enligt direktivet 
ska finnas i ett giltigt avtal. Om det inte finns 
något avtal om arbetstagarnas medverkan ska 
de sökande till registermyndigheten inge en 
förklaring om att ett särskilt förhandlingsor-
gan har beslutat att låta bli att inleda förhand-
lingar eller att avbryta förhandlingarna eller 
att sexmåndersfristen för tillsättandet av det 
särskilda förhandlingsorganet enligt direkti-
vet har gått ut och att man har beslutat att 
inte fortsätta förhandlingarna. 

Om avtal inte har träffats om arbetstagar-
nas medverkan, registreras ledamöterna i det 
övertagande bolagets styrelse och förvalt-
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ningsråd på basis av bolagets anmälan på 
samma sätt som ledamöterna i ett nygrundat 
aktiebolag registreras.  

Om arbetstagarna anser att avtalet eller 
andra bestämmelser om deras medverkan 
inte är förenliga med lagstiftning som bygger 
på direktivet, får arbetstagarna använda sig 
av allmänna rättsskyddsmedel och rätts-
skyddsmedel som följer av arbetslagstift-
ningen. Beroende på fallet i fråga kan perso-
nalen eller en organisation som representerar 
den t.ex. väcka talan för fastställande av sa-
kernas tillstånd. 

Om det fusionerande utländska bolaget har 
en filial som är registrerad i Finland, stryker 
registermyndigheten i samband med registre-
ringen av verkställandet filialen ur registret 
med stöd av anmälan om avslutandet. 

Regleringen motsvarar 4 § 1 mom. i lagen 
om europabolag och artikel 26.3 i förord-
ningen om europabolag. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska register-
myndigheten utan dröjsmål på tjänstens väg-
nar anmäla att fusionen trätt i kraft till de ut-
ländska fusionerade bolagens registermyn-
digheter. Bestämmelsen bygger på andra 
stycket i artikel 13 i direktivet. 

Enligt 4 mom. ska styrelsen och verkstäl-
lande direktören i ett överlåtande finskt bolag 
upprätta en slutredovisning om ska granskas 
och behandlas vid det överlåtande bolagets 
aktieägarstämma på ett sätt som motsvarar 
vad som föreskrivs om nationella fusioner i 
17 §. 

26 §. Verkställande av fusion som ska regi-
streras i en annan stat. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om verkställandet av en gräns-
överskridande fusion i sådana fall där det 
övertagande bolaget är ett utländskt bolag. 
Paragrafen gäller absorptionsfusioner där det 
övertagande bolaget är ett utländskt bolag el-
ler där det nya bolaget vid en kombinations-
fusion grundas någon annanstans än i Fin-
land. När paragrafens bestämmelser blir till-
lämpliga ska de tillämpas på samtliga finska 
parter vid en gränsöverskridande fusion. 

I paragrafens 1 mom. regleras det tillstånds-
förfarande som hör samman med fusioner. 
Till skillnad från nationella fusioner behövs 
tillståndsförfarandet eftersom vissa krav som 
gäller aktieägarnas och andra investerares 
skydd vid nationella fusioner utreds först i 

den anmälan om verkställande som vid 
gränsöverskridande fusion görs i det överta-
gande bolagets hemstat. Motsvarande be-
stämmelse finns i lagen om europabolag. 

Finska bolag ska inom sex månader från 
fusionsbeslutet ansöka om tillstånd att verk-
ställa fusionen, vid äventyr att fusionen för-
faller. I fråga om tidsfristen motsvarar be-
stämmelsen det som gäller för inhemska fu-
sioner. Till ansökan ska fogas fusionsbeslu-
ten samt försäkran av det finska bolagets sty-
relseledamöter och verkställande direktör att 
bestämmelserna i denna lag har följts och in-
tyg av en styrelseledamot eller verkställande 
direktören över att de i 7 § avsedda medde-
landena har skickats till det överlåtande bo-
lagets kända borgenärer. Till ansökan behö-
ver inte fogas intyg och yttrande av revisor 
enligt 14 § 2 mom. 2 punkten. De hör när-
mast samman med borgenärsskyddet i det 
övertagande bolaget som i detta fall ordnas i 
en annan stats lagstiftning. Däremot behövs 
en försäkran av det finska bolagets ledning 
att aktiebolagslagen har följts också vid 
gränsöverskridande fusion, eftersom en så-
dan försäkran gäller bl.a. efterlevnaden av 
skyddsförfarandena gällande borgenärer och 
minoritet. Till skillnad från nationella fusio-
ner gäller ledningens försäkran aktier och 
apport endast vid sådan trepartsfusion som 
ska registreras i en annan stat och där fu-
sionsvederlaget lämnas av ett finskt bolag. 
Bestämmelserna motsvarar med smärre un-
dantag 4 § 2 mom. i lagen om europabolag.  

Om inlösenförfarande enligt 13 § har in-
letts ska detta anmälas till registermyndighe-
ten i samband med att verkställandet anmäls. 
Bestämmelsen bygger på artikel 10.3 i direk-
tivet.  

I paragrafens 2 mom. bestäms om förut-
sättningarna för beviljande av tillstånd vid 
sådana fusioneringar som avses i paragrafen. 
Förutsättningarna motsvarar vad som är be-
stämt i 16 kap. 15 § om nationella fusioner. 
Dessutom förutsätts det att de fusionerande 
bolag som har hemort i en annan medlems-
stat godkänner lösningsrätten enligt 13 § för 
aktieägare som motsatt sig fusionen och att 
det till registermyndigheten inges en utred-
ning om att personalens deltagande ordnas i 
enlighet med artikel 16. Det räcker med att 
de finska överlåtande bolagen anmäler att 
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personalens medverkan ordnas i det överta-
gande bolagets hemstat i enlighet med artikel 
16 i direktivet. Registermyndigheten behöver 
inte kontrollera att lagstiftningen i målstaten 
uppfyller direktivets krav till alla delar. Kra-
vet om att personalens medverkan ska ordnas 
är mer omfattande i förslaget än i artikel 11 i 
direktivet. Detta är motiverat dels av att det 
enligt förslaget är möjligt med gränsöver-
skridande fusioner i större utsträckning än 
vad direktivet förutsätter, dels av att alla 
medlemsstater inte nödvändigtvis i tid sätter i 
kraft de bestämmelser som direktivet förut-
sätter. 

Eftersom det vid fusioner enligt direktivet 
är en behörig myndighet i det övertagande 
bolagets hemstat som kontrollerar att arbets-
tagarinflytandet ordnas på lämpligt sätt, 
räcker det i dessa fall att registermyndigheten 
i Finland vid behov informeras om att direk-
tivet har satts i kraft i den mottagande staten 
(t.ex. den mottagande statens ikraftträdande-
anmälan till EU-kommissionen om register-
myndigheten inte har uppgifter om ikraftsät-
tandet i den mottagande staten). I fråga om 
andra fusioner ska uppgifter lämnas om att 
bestämmelser som motsvarar direktivets krav 
gäller även denna typ av fusioner i den mot-
tagande staten. 

Vad som föreskrivs i 15 § om registrering 
avser beviljande av tillstånd i de situationer 
som avses i denna paragraf. Föreskrifterna 
bygger på artikel 10.3 i direktivet. De mot-
svarar också bestämmelserna i 4 § i lagen om 
europabolag. I momentet fastställs det att re-
gistermyndighetens beslut om tillståndet ska 
registreras på tjänstens vägnar. Efter det att 
tillståndet beviljats syns det i det överlåtande 
finska bolagets handelsregisterutdrag. 

Om det övertagande bolaget fortsätter 
verksamheten i Finland genom en filial, kan 
den nya filialen anmälas för registrering re-
dan i samband med att tillstånd söks om 
verkställandet av fusionen. Om det utländska 
fusionerande bolaget har en filial i Finland 
redan från förut, ska också ett eventuellt änd-
rat affärsområde och andra ändringar i filia-
len till följd av fusionen anmälas för registre-
ring. 

I paragrafens 3 mom. bestäms hur företags-
inteckningarna för finska fusionerande bolag 
ska ordnas vid fusioner som avses i paragra-

fen. I samband med att tillstånd beviljas för 
verkställandet av fusionen klarläggs det för 
de deltagande finska bolagens del hur före-
tagsinteckningarna ska ordnas vid fusionen, 
eftersom verkställandet anmäls för registre-
ring i en annan stat. Om egendom som hör 
till ett finskt fusionerande bolag omfattas av 
företagsinteckning och det övertagande bola-
get registreras i en annan stat, ska till regis-
termyndigheten innan myndigheten kan be-
vilja tillståndet inges att avtal eller en ansö-
kan där det intecknade bolaget och inteck-
ningshavarna kommer överens om att överfö-
ra respektive döda inteckningen samt ett in-
tyg som avses i 4 mom.  

En förutsättning för att tillstånd ska bevil-
jas är att alla pantbrev har ingetts till regis-
termyndigheten och att inteckningarna har 
dödats eller ansökan om att överföra inteck-
ningarna har ett sådant innehåll att register-
myndigheten senast efter det att den mottagit 
registreringsanmälan av den mottagande sta-
tens myndighet kan överföra inteckningarna i 
enlighet med 10 § 3 mom. i företagsinteck-
ningslagen (634/1984) på en filial som inrät-
tas. 

En överenskommelse om att ordna inteck-
ningarna kan t.ex. göras så att inteckningarna 
gäller egendom hos det övertagande bolagets 
i handelsregistret antecknade finska filial på 
det sätt som möjliggörs i lagen om företags-
inteckning. Andra möjligheter är att företags-
inteckningen dödas i sin helhet eller att bola-
get och säkerhetsborgenären kommer över-
ens om något annat arrangemang som tryggar 
borgenärens fordran. I praktiken kommer 
överförandet av inteckningar på en filial som 
inrättas i Finland sannolikt att förutsätta att 
grundanmälan för filialen görs innan tillstånd 
för verkställandet beviljas så att filialen kan 
registreras då registermyndigheten informe-
rats om registreringen av det övertagande bo-
laget i en annan stat vid kombinationsfusion. 
Inteckningarna kan vid absorptionsfusion 
överföras på motsvarande sätt också på en 
befintlig filial till ett fusionerande utländskt 
bolag. 

I paragrafens 4 mom. föreslås bestämmel-
ser om det intyg som registermyndigheten 
ska utfärda till det överlåtande finska bola-
get. Intyget utfärdas endast i det fall att det 
övertagande bolaget lyder under lagstiftning-
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en i en annan stat. Om en gränsöverskridande 
fusion genomförs så att det övertagande bo-
laget är ett finskt bolag, får inte de finska bo-
lag som eventuellt fusioneras något sådant 
intyg som avses i paragrafen. Bestämmelser-
na motsvarar 4 § 3 mom. i lagen om europa-
bolag. De bygger på artikel 10.2 i direktivet 
enligt vilket behörig myndighet i de berörda 
medlemsstaterna ska utfärda för varje fusio-
nerande bolag som omfattas av den statens 
lagstiftning ett intyg som slutgiltigt styrker 
att vad som krävs i fråga om handlingar och 
formaliteter före fusionen har fullgjorts. Be-
hörig myndighet i saken är handelsregistret 
som upprätthålls av Patent- och registersty-
relsen. 

Intyget kan utfärdas sedan samtliga villkor 
för fusionen har utretts genom ett laga kraft 
vunnet beslut i tillståndförfarande enligt 
2 mom. Enligt förslaget utfärdas intyget av 
registermyndigheten. Registermyndigheten 
är skyldig att lämna intyget på finska eller 
svenska. Att intyget översätts till språket i det 
övertagande bolagets stat ankommer i regel 
på den sökande. Om praxis utformas så att 
intyget får en standardiserad formulering och 
intyget kan skrivas ut automatiskt, kommer 
utgivandet av intyget på åtminstone några 
andra språk sannolikt inte att medföra några 
betydande extra kostnader för registermyn-
digheten. 

Registermyndigheten ska i intyget ange att 
inlösenförfarande enligt 13 § har inletts, om 
detta har anmälts till registermyndigheten en-
ligt 1 mom.  

I momentet finns också bestämmelser om 
intygets giltighetstid. Intyget ska inom sex 
månader från utfärdandet lämnas till den be-
höriga myndigheten i den stat vars lagstift-
ning tillämpas på det övertagande utländska 
aktiebolaget, annars förfaller intyget. Be-
stämmelsen motsvarar artikel 11.2 i direkti-
vet. 

Enligt paragrafens 5 mom. ska register-
myndigheten utan dröjsmål anteckna i re-
gistret anmälan från det övertagande bolagets 
registerförare om att fusionen trätt i kraft och 
att det överlåtande finska bolaget har upp-
lösts. Bestämmelsen hör samman med det 
meddelande från en utländsk registerförare 
som avses andra stycket i artikel 13 i direkti-
vet. 

Meningen är att uppgifterna om att ett 
finskt bolag upplösts ska införas även i han-
delsregistret i Finland så snart som möjligt. 
Därför är det nödvändigt att tillsammans med 
de övriga EES-staterna klarlägga hur samar-
betet mellan registermyndigheterna kunde 
utvecklas så att dröjsmål med anmälan om att 
en fusion trätt i kraft inte medför juridisk 
osäkerhet för vare sig bolagen, dem som ar-
betar inom dem eller deras intressegrupper. 

Enligt 6 mom. tillämpas på ett finskt bolags 
slutredovisning samma bestämmelser som 
vid en fusion som ska registreras i Finland. 

27 §. Fusionens rättsverkningar. I paragra-
fen föreslås bestämmelser gränsöverskridan-
de fusioners rättsverkningar, inbegripet en 
fusions ikraftträdande. 

I paragrafens 1 mom. bestäms om gräns-
överskridande fusioners rättsverkningar och 
ikraftträdande vid fusioner som avses i 25 §. 
I dessa fall tillämpas 16 kap. 16 §. Enligt den 
paragrafen övergår det överlåtande bolagets 
tillgångar och skulder utan likvidationsförfa-
rande till det övertagande bolaget, det över-
låtande bolaget upplöses och vid en kombi-
nationsfusion uppkommer det övertagande 
bolaget när verkställandet av fusionen har re-
gistrerats. På motsvarande sätt överflyttas de 
fusionerande bolagens rättigheter och skyl-
digheter, som bygger på arbetsavtal eller an-
ställningsförhållande som gällde den dag fu-
sionen träder i kraft, till det övertagande bo-
laget dagen för ikraftträdandet. Rättsverk-
ningarna i nämnda paragraf bygger på artikel 
19 i fusionsdirektivet vars innehåll motsvarar 
artikel 14 i det nu aktuella direktivet. I Fin-
land motsvarar rättsverkningarna av en 
gränsöverskridande fusion sålunda en natio-
nell fusion. 

Ikraftträdandet av en nationell fusion regle-
ras i 16 kap. 16 § 1 mom. Tidpunkten för 
ikraftträdandet har kopplats samman med re-
gistreringen av fusionen. Som tidpunkt för 
ikraftträdandet av en gränsöverskridande fu-
sion används tidpunkten för registreringen av 
fusionen i Finland, om det övertagande bola-
get är ett finskt bolag.  

I paragrafens 2 mom. regleras fusionens 
rättsverkningar vid fusion enligt 26 §. När 
det övertagande bolaget är ett utländskt bolag 
övergår det överlåtande finska bolagets till-
gångar och skulder utan likvidationsförfaran-
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de till det övertagande bolaget när fusionen 
träder i kraft enligt lagstiftningen i den stat 
vars lagstiftning gäller för det övertagande 
bolaget. På motsvarande sätt överflyttas bo-
lagens sådana rättigheter och skyldigheter 
som bygger på arbetsavtal eller anställnings-
förhållande till det övertagande bolaget den 
dag fusionen träder i kraft och enligt artikel 
14.4 i direktivet ska en motsvarande be-
stämmelse gälla i det övertagande bolagets 
hemstat. Samtidigt upplöses det överlåtande 
bolaget och det överlåtande bolagets aktie-
ägare och innehavare av optionsrätter och 
andra särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier får rätt till fusionsvederlag i enlighet 
med fusionsplanen. Sådana aktier i det över-
låtande bolaget som ägs av det överlåtande 
bolaget medför inte rätt till fusionsvederlag. 
Bestämmelsen motsvarar artikel 14 i direkti-
vet. 

I momentet finns bestämmelser om rätts-
verkningar som säkrar att tillgångarna och 
skulderna hos ett finskt företag som upplöses 
vid en fusion övergår till det övertagande ut-
ländska bolaget. Även om fusionsvederlaget i 
sista hand bestäms enligt lagstiftningen i det 
land som det övertagande bolaget lyder under 
har det i momentet tagits in en bestämmelse 
om rätten till fusionsvederlag. På detta sätt 
kan man bättre säkra rätten till fusionsveder-
lag för det finska bolagets innehavare av op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier. I direktivet finns det 
nämligen inte några bestämmelser om dessa 
rättigheter. 

28 §. Gränsöverskridande fusioners giltig-
het. I paragrafen föreslås bestämmelser om 
gränsöverskridande fusioners giltighet efter 
det att en fusion har trätt i kraft. Enligt för-
slaget får en gränsöverskridande fusion inte 
förklaras ogiltig eller ändras efter det att den 
har trätt i kraft. Tidpunkten för ikraftträdan-
det bestäms enligt lagstiftningen i den stat 
som det övertagande bolaget lyder under. I 
varje medlemsstat avgörs en fusions ikraft-
trädande enligt de nationella bestämmelser-
na. 

Enligt den föreslagna paragrafen kan en 
gränsöverskridande fusion inte förklaras ogil-
tig efter det att ikraftträdandet har registrerats 
i handelsregistret i de fall att det övertagande 
bolaget är ett finskt bolag. Om lagen i en an-

nan EES-stat tillämpas på det övertagande 
bolaget kan en gränsöverskridande fusion 
inte förklaras ogiltig efter det att fusionen har 
trätt i kraft i enlighet med lagstiftningen i det 
övertagande bolagets hemstat. Även om det 
överlåtande finska bolaget stryks ur det fins-
ka handelsregistret först efter det att behörig 
myndighet i den mottagande staten lämnat ett 
meddelande till den finska registermyndighe-
ten enligt artikel 13.2 om att fusionen trätt i 
kraft, bestäms den gränsöverskridande fusio-
nens rättsverkningar enligt tidpunkten för 
ikraftträdandet. Efter denna tidpunkt kan fu-
sionen inte längre förklaras ogiltig och beslu-
tet får inte ändras. 

Den föreslagna regleringen avviker från 
bestämmelserna om inhemska fusioner i 
16 kap. 18 § enligt vilken en fusion återgår 
om fusionsbeslutet har ogiltigförklarats ge-
nom en dom som vunnit laga kraft. Enligt 
21 kap. 2 § 2 mom. får talan som gäller ett 
fusionsbeslut inte väckas när över sex måna-
der har förflutit från det att fusionen eller del-
ningen registrerats. Bestämmelsen bygger på 
artikel 22 i fusionsdirektivet där bestämmel-
serna om fusioners ogiltighet har harmonise-
rats i fråga om inhemska fusioner av publika 
aktiebolag. 

Den föreslagna regleringen bygger på arti-
kel 17 i det aktuella direktivet enligt vilken 
en fusion som trätt i kraft i enlighet med arti-
kel 12 inte får ogiltigförklaras. Direktivet till-
låter inte heller nationella avvikelser. Be-
stämmelserna i direktivet motsvarar artikel 
30 i förordningen om europabolag. 

 
17 kap. Delning 

Det har eftersträvats att de föreslagna be-
stämmelserna om gränsöverskridande del-
ning ska i så stor utsträckning som möjligt ha 
samma form som bestämmelserna om gräns-
överskridande fusioner. Bestämmelserna om 
gränsöverskridande delning utgör en själv-
ständig helhet på samma sätt som bestäm-
melserna om nationell delning och de bygger 
inte på hänvisningar till bestämmelserna om 
fusion. 

Till följd av likheterna i förfarandet och i 
skrivningen av bestämmelserna kan princi-
perna för gränsöverskridande fusioner ofta 
tillämpas på gränsöverskridande delning näs-
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tan som sådana. Till den del det inte sägs nå-
got annat i en bestämmelses motiv eller 
framgår något annat av sammanhanget, är 
motiveringen till motsvarande bestämmelse 
om fusioner till stor del tillämplig också i 
fråga om motsvarande bestämmelse om del-
ning. En viktig skillnad mellan gränsöver-
skridande fusion och gränsöverskridande 
delning utgörs dock av att regleringen av 
gränsöverskridande fusioner bygger på ett di-
rektiv av rådet medan gränsöverskridande 
delning inte har harmoniserats genom EU-
lagstiftning. Båda beaktar dock EG-dom-
stolens Sevic-beslut och de förpliktelser som 
medlemsstaterna fått genom beslutet. 

Att genomföra en gränsöverskridande del-
ning kan vara svårt i praktiken om det i hem-
staten för det utländska bolag som deltar i 
delningen inte finns någon gällande bolags-
rättslig reglering av gränsöverskridande del-
ningar. I sådana fall kan en delning närmast 
bygga på etableringsfriheten för det utländs-
ka bolaget och den mottagande EES-staten. 
Det kan t.ex. visa sig vara alltför svårt att få 
ett intyg över att villkoren för en delning 
uppfyllts och att registrera delningen i en så-
dan EES-stat. 

Avsaknaden av harmonisering innebär ock-
så att förfarandet inte är centralt samordnat 
av en behörig statlig myndighet. För genom-
förandet av en gränsöverskridande delning 
svarar i praktiken behörig myndighet i det 
land där det övertagande bolaget har hemvist. 
Denna myndighet får i praktiken registrera 
genomförandet av delningen först sedan den 
erhållit ett bindande intyg av behöriga myn-
digheter i den stat som det bolag som delas är 
hemmahörande i. Intyget ska innehålla in-
formation om att de åtgärder och formaliteter 
som delningen förutsätter har uppfyllts på 
ändamålsenligt sätt. Under beredningen har 
två alternativa modeller varit aktuella. Enligt 
den första modellen ska den finska register-
myndigheten svara för samordningen av en 
gränsöverskridande delning och för insam-
landet av bindande intyg i de fall där det bo-
lag som delas är ett finskt aktiebolag. En god 
sida med detta alternativ hade kanske varit 
att ikraftträdandet av en gränsöverskridande 
delning kunde ha skett samordnat och samti-
digt i alla de EES-stater vilkas lagstiftning 
reglerar de i delningen deltagande bolagen. 

Modellen förutsätter dock att det i de med-
lemsstater som tar över bolaget finns bered-
skap för att verkställa delningen på ett sam-
ordnat sätt tillsammans med det ursprungliga 
bolagets medlemsstat. Avsaknaden av har-
monisering medför dock att de behöriga 
myndigheterna i andra EES-stater kanske 
inte har fullmakt att lämna sådana bindande 
intyg som den finska lagstiftningen förutsät-
ter. 

Till följd av bl.a. dessa omständigheter har 
man stannat för ett alternativ där den finska 
registermyndigheten kontrollerar lagenlighe-
ten och iakttagandet av formaliteterna vid en 
gränsöverskridande delning i de fall där det 
bolag som delas är ett finskt aktiebolag. Efter 
detta ger den finska registermyndigheten ett 
bindande intyg som bekräftar att förutsätt-
ningarna för en delning föreligger. Intyget 
ska inges till behörig myndighet i det överta-
gande bolagets hemstat. Delningen träder i 
kraft i enlighet med den lagstiftning som 
gäller för det övertagande bolaget. Register-
myndigheten ska på anmälan av den utländs-
ka registermyndigheten eller på basis av nå-
gon annan tillförlitlig rapport genast på tjäns-
tens vägnar ur registret stryka det finska bo-
laget som delats vid en total delning och vid 
en partiell delning anteckna delningen i re-
gistret.  

Man har stannat för det senare alternativet 
eftersom gränsöverskridande delningar inte 
har harmoniserats genom EU-regler som för-
utsätter att behöriga myndigheter i de olika 
EES-staterna samordnar verksamheten på 
samma sätt som vid gränsöverskridande fu-
sioner. Modellen kan också leda till att en 
delning träder i kraft vid olika tidpunkt i oli-
ka stater, om de övertagande bolagen regi-
streras i flera länder. Detta betyder att en to-
tal delning kan träda i kraft stegvis och utgö-
ras av på varandra följande partiella delning-
ar. Delningen kan också i slutändan bli en 
partiell delning om verkställandet stoppas 
helt i någon EES-stat. Denna typ av reglering 
är nödvändig eftersom det enligt principerna 
i EG-rätten i praktiken är mycket svårt att 
återta en bolagsetablering efter det att bolaget 
har registrerats. Det har därför ansetts nöd-
vändigt att i lagen inta en bestämmelse om 
att en total delning kan bli en partiell delning 
direkt med stöd av lag om delningen inte i 
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sin helhet träder i kraft i enlighet med del-
ningsplanen. Av denna anledning ska det vid 
en gränsöverskridande delning tillses att ak-
tieägarnas och borgenärernas rättigheter är 
tryggade också i sådana fall där den planera-
de delningen verkställs endast delvis. Av 
samma orsak ska det i den gränsöverskridan-
de delningsplanen anges hur delningen 
kommer att verkställas och den ska också in-
nehålla förslag till åtgärder som säkerställer 
att aktieägarna behandlas lika i ett läge där 
delningen inte helt och hållet verkställs i en-
lighet med delningsplanen. 

På grund av avsaknaden av harmonisering 
är det inte möjligt med en ingående bolags-
rättslig reglering. Bestämmelserna ger dock 
en ram för genomförandet. Därför utgör de 
föreslagna bestämmelserna om gränsöver-
skridande delning inte någon uttömmande 
reglering av delningsförfarandet utan de an-
ger endast de allmänna förutsättningarna för 
att gränsöverskridande delningar ska kunna 
genomföras i fråga om finska aktiebolag. Ef-
tersom något oväntat skäl kan leda till att en 
gränsöverskridande delning inte kan genom-
föras planenligt i en EES-stat, måste aktie-
ägarnas och borgenärernas rättigheter kunna 
tryggas under alla omständigheter. I fråga om 
dessa situationer är bolagsledningen skyldig 
att vara särskilt noggrann i sitt agerande. 

Det föreslås att 17 kap. i aktiebolagslagen 
ska få nya bestämmelser om gränsöverskri-
dande delning. De föreslagna nya bestäm-
melserna blir 19—27 §. Dessutom föreslås 
ändringar av 17 kap. 6 och 7 §. Utöver de fö-
reslagna bestämmelserna tillämpas också be-
stämmelserna om nationell delning på gräns-
överskridande delning. 

 
Sammanfattning av genomförandet av gräns-
överskridande delning 

Definition av gränsöverskridande delning 
och bolag som deltar i en delning. På gräns-
överskridande delning tillämpas bestämmel-
sen i 17 kap. 1 § enligt vilken ett aktiebolag 
(ursprungligt bolag) kan delas så att dess till-
gångar och skulder helt eller delvis övergår 
till ett eller flera aktiebolag (övertagande bo-
lag), varvid det ursprungliga bolagets aktie-
ägare som delningsvederlag får aktier i det 
övertagande bolaget. Delningsvederlaget får 

också bestå av pengar samt av annan egen-
dom och åtaganden. Enligt 2 § kan en gräns-
överskridande delning verkställas antingen 
som en total delning eller som en partiell 
delning. Det övertagande bolaget kan vara ett 
nybildat bolag eller ett verksamt bolag. Med i 
den gränsöverskridande delningen deltagan-
de bolag avses såväl ursprungliga som över-
tagande aktiebolag och utländska aktiebolag.  

Endast sådana utländska bolag som kan 
jämställas med finska aktiebolag kan delta i 
en gränsöverskridande delning. Ett bolag en-
ligt artikel 1 i direktiv 68/151/EEG (det s.k. 
publicitetsdirektivet) är alltid ett bolag som 
kan jämställas med ett finskt bolag. Med 
finska bolag jämställs också andra sådana bo-
lag som har ett aktiekapital eller motsvarande 
kapital, som är en juridisk person och som 
har egendom som ensam svarar för bolagets 
skulder, och som sådana villkor enligt den 
nationella lagstiftningen som föreskrivs i 
publicitetsdirektivet om skyddsåtgärder för 
aktieägare, medlemmar och utomstående till-
lämpas på. Sådana bolag är bl.a. bolag i EES-
staterna som publicitetsdirektivet tillämpas 
på. 

Delningsplan och oberoende sakkunnig-
rapport. Bolag som deltar i en gränsöver-
skridande delning ska upprätta gemensam 
delningsplan. Delningsplanen ska utöver vad 
som anges i 17 kap. 3 § också innehålla de 
saker som anges i den föreslagna 21 §. En 
oberoende sakkunnig ska utarbeta en rapport 
om delningsplanen. På rapportören tillämpas 
bestämmelserna i 4 § om revisor i de fall där 
rapporten ges beträffande ett finskt aktiebo-
lag. De bolag som deltar i delningen kan 
dock besluta att den oberoende sakkunnig-
rapporten ska avges gemensamt för alla del-
tagande bolag. 

Någon rapport behöver inte utarbetas om 
samtliga aktieägare i de i delningen delta-
gande bolagen ger sitt samtycke. 

Registrering av delningsplanen och kallel-
se på borgenärerna. På registrering av del-
ningsplanen och på den kallelse som borge-
närerna ska få tillämpas bestämmelserna om 
inhemska delningar. Till registreringsanmä-
lan om delningsplanen ska fogas en oberoen-
de sakkunnigrapport om en sådan utarbetas. 
Kallelsen på borgenärerna sker på samma 
sätt som vid inhemsk delning. Det föreslås att 
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bestämmelserna ändras också i fråga om in-
hemska delningar så att även de borgenärer 
ska ha rätt att motsätta sig delningen vilkas 
fordran får indrivas utan dom eller beslut på 
det sätt som föreskrivs i lagen om indrivning 
av skatter och avgifter i utsökningsväg och 
vilkas fordran uppkommit inom den tidsfrist 
som registermyndigheten bestämt. Finska bo-
lag som deltar i delningen ska meddela kal-
lelsen till sina kända borgenärer på samma 
sätt som vid inhemska delningar. Bestäm-
melsen om företagssanering i 17 kap. 8 § är 
också tillämplig på gränsöverskridande del-
ningar på samma sätt som på inhemska del-
ningar.  

Beslut om delning. Beslut om gränsöver-
skridande delningar fattas i de deltagande bo-
lagen på samma sätt som vid inhemska del-
ningar. Delningsplanen och den oberoende 
sakkunnigrapporten ska finnas tillgängliga 
för aktieägarna före stämman och vid stäm-
man och de ska fogas till möteshandlingarna. 
Därför anses det att när bolagsstämman för 
ett finskt bolag beslutar om godkännande av 
delningsplanen enligt 17 kap. 9 § har den ta-
git del av de nämnda handlingarna. 

De föreslagna bestämmelserna om behöri-
ga organ vid gränsöverskridande delningar 
och om tidpunkten för delningsbeslutet 
sammanfaller med bestämmelserna om in-
hemska delningar. 

Enligt praxis har det ansetts att bolags-
stämman har rätt att ställa villkor för god-
kännandet av delningen. Bolagsstämman för 
ett finskt bolag får med stöd av de allmänna 
principerna för dess behörighet villkora god-
kännandet av en delningsplan sålunda att frå-
gan om arbetstagarnas medverkan ska god-
kännas av en senare bolagsstämma. Om det 
behövs får bolagsstämmas också ställa andra 
villkor för fusionen. Om bolagsstämman till 
följd av ett sådant villkorat beslut låter bli att 
fastställa bestämmelserna i fråga vid en sena-
re bolagsstämma, förfaller frågan om del-
ningen. Beslutet om att frågan förfallit ska 
omedelbart meddelas för registrering. 

Bestämmelserna om inhemska delningar 
tillämpas på kallelsen till bolagsstämma och 
på meddelanden som ska ges till innehavarna 
av optionsrätter eller andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till aktier. Samma förfa-
rande ska iakttas i fråga om framläggande 

och sändande av handlingar. Inga ytterligare 
villkor föreslås i fråga om dessa bestämmel-
ser.  

Inlösenförfarande. Vid gränsöverskridande 
delning har aktieägarna i finska bolag och 
även innehavarna av optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till aktier 
samma rätt som vid inhemska delningar till 
inlösen av aktierna eller rättigheterna. Inlös-
ningsförfarandet är detsamma. Vid gräns-
överskridande delningar förutsätts det för re-
gistrering eller tillstånd dessutom att de ut-
ländska bolag som deltar i delningen ska 
godkänna inlösenrätten enligt 13 §. 

Verkställande av delning när det överta-
gande bolaget är inhemskt. På verkställandet 
av delning tillämpas olika bestämmelser som 
är beroende av om det deltagande finska bo-
laget är ursprungligt bolag eller övertagande 
bolag. Om det övertagande bolaget är ett 
finskt bolag ska delningen anmälas för regi-
strering på ett sätt som motsvarar förfarandet 
vid inhemska delningar. Till anmälan om 
verkställande av delning ska enligt 17 kap. 
14 § fogas försäkran av ledningen, intyg och 
yttrande av revisor och intyg av ledningen. 
Till anmälan om verkställande ska dessutom 
fogas en försäkran där bolagets ledning för-
klarar att det ursprungliga bolagets tillgångar 
övergår i det finska bolagets ägo i enlighet 
med delningsplanen senast då ikraftträdandet 
av delningen registreras i Finland. Med avvi-
kelse från vad som föreskrivs om inhemska 
delningar ska anmälan om verkställande gö-
ras inom sex månader från det att de finska 
bolag som deltar i delningen har fattat beslut 
om delningen och de övriga i delningen del-
tagande bolagen har fått ett intyg över att åt-
gärder och formaliteterna som delningen för-
utsätter har vidtagits. Intyget utfärdas av re-
gistermyndigheten i den stat vars lagstiftning 
tillämpas på respektive bolag. För finska bo-
lag kan detta endast gälla övertagande verk-
samma bolag. Det utländska bolaget är det 
överlåtande bolaget. Villkoren för registre-
ring motsvarar villkoren vid inhemsk del-
ning. Ett ytterligare villkor är dock att de ut-
ländska aktiebolagen ska godkänna inlösen-
rätten enligt 13 §. Dessutom krävs det att 
reglerna om arbetstagarnas medverkan har 
definierats i enlighet med gällande lagstift-
ning. Rättsverkningarna av ett delningsbeslut 
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är desamma som för ett beslut om inhemsk 
delning. Det ursprungliga bolagets delnings-
beslut ersätter sådan teckning som gäller del-
ningsvederlag till det ursprungliga bolagets 
aktieägare och innehavare av särskilda rät-
tigheter 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 bolagsordning. Bolagsstämman får inte 
göra ändringar i delningsplanen vid äventyr 
att delningen förfaller. 

Verkställande av delning när det ursprung-
liga bolaget är inhemskt. Om det är ett finskt 
bolag som delas ska tillstånd för delningen 
sökas inom sexa månader från delningsbeslu-
tet. Tidsfristen motsvarar den frist som gäller 
för anmälan om verkställande av inhemsk 
delning. Till ansökan fogas delningsbesluten 
samt styrelseledamöternas och verkställande 
direktörens försäkran att denna lags bestäm-
melser om delning har följts och intyg av en 
styrelseledamot eller verkställande direktören 
över att meddelandena till borgenärerna 
skickats. Villkoren för ett tillstånd är de 
samma som vid inhemska delningar. Dessut-
om krävs det att de utländska bolagen god-
känner lösningsrätten enligt 13 §. 

I fråga om företagsinteckningar tillämpas 
25 § 3 mom. Enligt 25 § 3 mom. 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, om egendom som tillhör ett finskt 
bolag som deltar i delningen omfattas av fö-
retagsinteckning enligt företagsintecknings-
lagen vid delning enligt denna paragraf. 

Registermyndigheten ger ett bindande in-
tyg över tillståndet till delning och det ska 
inom sex månader från utfärdandet lämnas 
till registermyndigheten i det övertagande ut-
ländska bolagets hemstat. Till den del det 
övertagande bolaget är ett finskt bolag behö-
ver intyget inte inlämnas till den finska regis-
termyndigheten. 

Delningens rättsverkningar. När det över-
tagande bolaget är ett finskt bolag är verk-
ningarna av en delning de samma som vid en 
inhemsk delning. 

Särskilda bestämmelser finns i fråga om 
rättsverkningarna av en gränsöverskridande 

delning i sådana fall då det övertagande bo-
laget är ett utländskt bolag. Det delade bola-
gets tillgångar och skulder övergår då utan 
likvidationsförfarande till det övertagande 
bolaget när delningen träder i kraft enligt 
lagstiftningen i den stat vars lagstiftning gäll-
er för det övertagande bolaget. Vid partiell 
delning överförs dock endast de i delnings-
planen delade tillgångarna och skulderna. 
Vid total delning upplöses det ursprungliga 
bolaget och det delade bolagets aktieägare 
samt innehavare av optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till aktier 
får samtidigt rätt till delningsvederlag i en-
lighet med delningsplanen. Denna form av 
delning ger inte heller rätt till delningsveder-
lag för de aktier i det ursprungliga bolaget 
som ägs av det bolag som delas. 

Slutredovisning. Finska bolag som deltar i 
en gränsöverskridande delning gör upp en 
slutredovisning på samma sätt som vid en in-
hemsk delning.  

En delnings giltighet. En gränsöverskri-
dande delning får inte vare sig förklaras ogil-
tig eller ändras efter det att den har trätt i 
kraft. Detta avviker från vad som är fallet i 
fråga om inhemska delningar som kan återgå 
om de ogiltigförklaras genom en dom som 
vunnit laga kraft. 

6 §. Kallelse på borgenärerna. Föreslås att 
paragrafen ändras på samma sätt som 16 kap. 
6 § om fusioner.  

7 §. Bolagets skriftliga meddelande till 
borgenärerna. Föreslås att paragrafen ändras 
på samma sätt som 16 kap. 7 § om fusioner. 

 
Verkställande av delning och rättsverkning-
arna 

14 §. Anmälan om verkställande av del-
ning. Det föreslås att 1 mom. 2 punkten änd-
ras på samma sätt som 16 kap. 14 § 2 punk-
ten och att paragrafen ska få en ny punkt 
4 enligt vilken till anmälan om verkställande 
av fusion ska fogas de i fusionen deltagande 
bolagens beslut om fusionen. Förslaget mot-
svarar den ändring som föreslås i 16 kap. 
14 § 1 mom. 

15 §. Förutsättningar för registrering. Ett 
förtydligande föreslås av skrivningen av pa-
ragrafens 4 mom. så att avtal alltid ska träffas 
om företrädesrätten för inteckningarna, om 
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företagsinteckning enligt företagsinteck-
ningslagen har fastställts i det ursprungliga 
bolagets egendom. 

Dessutom klarläggs det hur företagsinteck-
ningarna ska behandlas i sådana fall där ock-
så det övertagande bolaget har företagsin-
teckningar. I sådana fall avtalar man om före-
trädesrätt för inteckningar i det övertagande 
bolaget och för företagsinteckningar som 
överförs till bolaget vid delningen på ett sätt 
som motsvarar vad som gäller för fusioner. 

 
 

Gränsöverskridande delning 

19 §. Definition av gränsöverskridande 
delning och olika sätt att verkställa en sådan. 
I paragrafen föreslås bestämmelser om defi-
nitionen och genomförandet av gränsöver-
skridande delning och om dessa bestämmel-
sers förhållande till bestämmelserna om in-
hemska delningar. I paragrafen ingår inte nå-
gon motsvarande bestämmelse till 16 kap. 
19 § 3 mom. eftersom det är klart att ett ny-
bildat bolag som uppkommer vid en delning 
kan registreras i en stat som inte tidigare hyst 
något av de bolag som deltar i delningen. 

Enligt paragrafens 1 mom. skiljer sig defi-
nitionen av gränsöverskridande delningar 
från definitionen i 17 kap. 1 och 2 § endast så 
att bolag i EES-staterna kan vara övertagande 
bolag vid delning av finska bolag och finska 
bolag kan vara övertagande bolag vid delning 
av bolag i EES-staterna. Genom hänvisning-
en till 2 § avses att en gränsöverskridande 
delning motsvarar en inhemsk delning till sin 
form. En gränsöverskridande delning kan så-
lunda vara en total delning eller en partiell 
delning. Vid gränsöverskridande delning kan 
det övertagande bolaget vara ett verksamt bo-
lag eller ett nybildat bolag. På samma sätt 
som vid inhemska delningar kan en gräns-
överskridande delning gälla både ett verk-
samt och ett nybildat bolag samtidigt. 

I paragrafens 2 mom. definieras sådana ut-
ländska bolag som kan delta i en delning. 
Bestämmelsen motsvarar den föreslagna be-
stämmelsen i 16 kap. 19 § 2 mom. En gräns-
överskridande delning kan sålunda verkstäl-
las endast om den involverar ett eller flera 
finska bolag och dessutom de bolag som tas 
upp i momentet.  

Enligt paragrafens 3 mom. avses med bolag 
som deltar i en gränsöverskridande delning 
ursprungliga aktiebolag och övertagande ak-
tiebolag och utländska aktiebolag. 

20 §. Tillämpning av bestämmelserna om 
delning. I paragrafen föreslås att bestämmel-
serna om inhemska delningar i detta kapitel 
även ska tillämpas på gränsöverskridande 
delningar. Bestämmelserna tillämpas på bo-
lag som deltar i gränsöverskridande delning-
ar om bolagen i fråga är finska bolag. På bo-
lag som deltar i gränsöverskridande fusioner 
och som är registrerade enligt lagstiftningen i 
någon annan EES-stat eller som omfattas av 
lagstiftningen i en sådan stat tillämpas be-
stämmelserna i respektive hemstat. 

21 §. Delningsplan. I paragrafen bestäms 
vad en delningsplan åtminstone ska innehål-
la. För planen gäller i huvudsak samma krav 
som för den plan som ska upprättas i sam-
band med en inhemsk delning och som regle-
ras i 3 §. På samma sätt som i fråga om 
gränsöverskridande fusioner föreslås det i 
denna paragraf bestämmelser endast i fråga 
om sådana krav som uttryckligen avviker el-
ler kompletterar kraven som gäller för natio-
nella delningsplaner.  

Bestämmelserna i 1 mom. och 2 mom. 
punkterna 1—7 motsvarar vad som föreslås i 
16 kap. 22 § om den plan som ska upprättas 
vid gränsöverskridande fusioner. 

I punkt 8 finns ett särskilt krav som gäller 
gränsöverskridande delningar. Enligt punkt 
8 ska delningsplanen innehålla en utredning 
över hur delningen verkställs och förslag till 
åtgärder som säkerställer att aktieägarna be-
handlas lika och verkställandet av en total 
delning hindras i någon stat på det sätt som 
avses i 25 § 6 mom. Bestämmelsen hör 
samman med bolagsledningens skyldighet att 
se till att aktieägarnas ställning tryggas i 
samband med att delningen verkställs. Ut-
redningen och de föreslagna åtgärderna har 
särskild betydelse om delningen fördröjs i 
någon övertagande stat av ett skäl som inte 
beror på bolaget eller om delningen verk-
ställs endast partiellt. Enligt punkt 8 ska det i 
delningsplanen finnas en utredning över hur 
det är tänkt att delningen ska genomföras i 
olika stater och ett förslag till åtgärder som 
säkerställer aktieägarnas ställning i sådana 
fall där delningen genomförs endast delvis. 
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Ett sådant läge kan uppstå t.ex. då endast en 
del av det ursprungliga bolagets aktieägare 
blir aktieägare i ett visst övertagande bolag. 
Aktieägarnas jämlikhet äventyras i regel inte 
av att en gränsöverskridande delning sker 
endast delvis, om delningsvederlaget delas i 
proportion till ägandet i alla övertagande bo-
lag. De åtgärder som föreslås i punkt 8 kan 
gälla endast sådana situationer som avses i 
25 § 6 mom. I planen kan det t.ex. föreskri-
vas att en total delning inte får verkställas om 
den blir en partiell delning på grund av att 
verkställandet visar sig bli problematiskt i 
någon övertagande stat. En uttrycklig be-
stämmelse behövs eftersom det i regel inte 
längre går att avvika från en registrerad del-
ningsplan i det skede då delningen ska verk-
ställas. Utgångspunkten är att en delning ska 
ske i enlighet med delningsplanen. Å andra 
sidan kan en total delning i praktiken bli en 
partiell delning av något skäl som inte är be-
roende av det ursprungliga bolaget, t.ex. i så-
dana fall där registermyndigheten i en över-
tagande stat vägrar att registrera delningen. 
Bolagsledningen i ett bolag som planerar en 
delning ska på förhand försöka säkerställa att 
delningen kan genomföras enligt delnings-
planen. 

I delningsplanen behöver man inte särskilt 
redogöra för eller föreslå åtgärder för att 
skydda bolagets borgenärer vid en gräns-
överskridande partiell delning. Bolagets bor-
genärer är skyddade av bestämmelsen i 
17 kap. 16 § 6 mom. om solidariskt ansvar 
för bolagets skulder, 6 § om kallelse på bor-
genärerna och de allmänna bolagsrättliga 
principerna för tryggande av borgenärernas 
ställning. 

22 §. En oberoende sakkunnigs rapport. I 
paragrafen föreslås bestämmelser om den 
oberoende sakkunnigrapport som ska lämnas 
om en gränsöverskridande delning. Bestäm-
melserna motsvarar vad som föreslås i 
16 kap. 23 § om oberoende sakkunnigrapport 
vid gränsöverskridande fusion. 

23 §. Registrering av delningsplanen, kal-
lelse på borgenärerna och inlösen. I paragra-
fen föreslås bestämmelser om registreringen 
av en delningsplan samt om kallelsen på ett 
finskt bolags borgenärer, om fusionsbeslutet 
och om aktieägarnas lösningsrätt. Paragrafen 

har samma innehåll som 16 kap. 24 § om 
gränsöverskridande fusioner. 

24 §. Verkställande av delning som ska re-
gistreras i Finland. I paragrafen föreslås be-
stämmelser som gäller verkställandet av 
gränsöverskridande delningar i sådana fall 
där det övertagande bolaget är ett finskt bo-
lag. Paragrafen gäller delningar där ett eller 
flera bolag som är eller ska registreras i Fin-
land är övertagande bolag. När bestämmel-
serna i paragrafen blir tillämpliga tillämpas 
de på samtliga finska parter som är överta-
gande bolag i en gränsöverskridande delning.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs att verk-
ställandet av delningen ska anmälas i enlig-
het med 14 §. Tidsfristen för anmälan är sex 
månader. Sexmånadersfristen räknas från det 
att de finska bolag som deltar i delningen har 
beslutat om delningen och de i delningen del-
tagande utländska bolagen har fått ett intyg 
över att åtgärderna och formaliteterna som 
delningen förutsätter har vidtagits. Intyget 
ska utfärdas av registermyndigheten i den 
stat vars lagstiftning tillämpas på det ut-
ländska bolag som deltar i fusionen. Tiden 
börjar löpa från det att det sista av dessa vill-
kor har uppfyllts. Den föreslagna tidsfristen 
är densamma som för gränsöverskridande fu-
sioner. Till anmälan om en gränsöverskri-
dande delning ska dessutom alltid enligt 14 § 
fogas försäkran av styrelsen och verkställan-
de direktören, godkänd revisors intyg och in-
tyg av en styrelseledamot eller verkställande 
direktören.  

Till anmälan om verkställande ska dessut-
om fogas en försäkran där styrelseledamöter-
na och verkställande direktören i det överta-
gande finska bolaget förklarar att det ur-
sprungliga bolagets tillgångar övergår i det 
finska bolagets ägo i enlighet med delnings-
planen senast då ikraftträdandet av delningen 
registreras i Finland. Denna försäkran ska 
ges utöver försäkran enligt 14 § 1 punkten. 
Syftet med försäkran är att säkerställa att det 
övertagande finska bolaget är laglig ägare till 
den egendom som det erhåller enligt del-
ningsplanen. Bestämmelsen konkretiserar 
den skyldighet till extra noggrannhet som bo-
lagsledningen har vid gränsöverskridande 
delningar och säkerställer att övergången av 
äganderätten till det övertagande finska bola-
get har säkrats tillräckligt på ledningens för-
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sorg. Utöver ledningens försäkran lämnar 
också revisorn enligt 17 kap. 14 § 2 punkten 
ett intyg om att det övertagande bolaget har 
fått fullt vederlag för det belopp som tagits 
upp i dess eget kapital.  

I 2 mom. fastställs villkoren för registrering 
när det är fråga om en delning som registre-
ras i Finland. På förutsättningarna för regi-
strering tillämpas bestämmelserna i 17 kap. 
15 §, dvs. förutsättningarna är desamma som 
vid inhemska delningar. Dessutom föreslås 
att de deltagande bolag som är hemmahöran-
de i en annan medlemsstat godkänner lös-
ningsrätten enligt 13 § för aktieägare som 
motsatt sig delningen och att bestämmelserna 
om arbetstagarnas representation har fast-
ställts enligt lagen om personalrepresentation 
i företagens förvaltning. Ytterligare förutsätts 
det att samtliga deltagande bolag har godkänt 
delningsplanen på lika villkor. Regleringen 
motsvarar så långt som möjligt den föreslag-
na 16 kap. 25 § om gränsöverskridande fu-
sioner. 

I samband med registreringen av verkstäl-
landet kontrollerar registermyndigheten att 
registeranmälan med försäkringar och bevis 
samt arrangemang kring företagsinteckningar 
är förenliga med 17 kap. 15 § 3 mom. och fö-
retagsinteckningslagen. Före registreringen 
av verkställandet måste det också utredas att 
ett övertagande deltagande finskt bolag som 
bedriver reglerad näring uppfyller kraven i 
näringslagstiftningen. Kontrollen av denna 
typ av särskilda krav sköts i Finland av sär-
skilda myndigheter, t.ex. Finansinspektionen 
och Försäkringsinspektionen. I allmänhet an-
kommer det på registermyndigheten endast 
att utreda att delningsbeslutet är förenligt 
med bolags- och handelsregisterlagen. På re-
gistrering av verkställandet av en delning till-
lämpas också särskilda krav som härrör ur fi-
nans- och försäkringslagstiftningen. 

I fråga om utländska bolag som deltar i en 
delning utreder registermyndigheten delning-
ens lagenlighet i samband med registreringen 
av verkställandet, utifrån intyg av behörig 
myndighet i den medlemsstat där bolaget har 
sin stadgeenliga hemort.  

Regleringen motsvarar det föreslagna 25 § 
2 mom. om gränsöverskridande fusioner. På 
samma sätt som i fråga om gränsöverskri-
dande fusioner som ska registreras i Finland 

ska registermyndigheten också vid gräns-
överskridande delningar som ska registreras i 
Finland kontrollera att de deltagande bolagen 
har godkänt delningsplanen med samma ly-
delse och att de närmare bestämmelserna för 
arbetstagarnas medverkan har fastställts i en-
lighet med principerna i direktivet om arbets-
tagarinflytande. Även om direktivet om ar-
betstagarinflytande inte gäller gränsöverskri-
dande delningar tillämpas bestämmelser som 
utfärdats till följd av det också på gränsöver-
skridande delningar i Finland. För att inne-
hållet i de beslut som gäller godkännandet av 
delningsplanen ska framgå ska till anmälan 
också fogas de i deltagande utländska bola-
gens delningsbeslut på svenska eller finska. 
Lagenligheten hos avtalet om arbetstagarnas 
medverkan utreds av registermyndigheten, 
främst med stöd av de handlingar som ska 
inges till den. De sökande svarar för avtalets 
lagenlighet på samma sätt som i fråga om de 
andra uppgifter och handlingar som ska inges 
till registermyndigheten. Det kan i regel inte 
förutsättas att registermyndigheten utreder 
avtalets lagenlighet särskilt, eftersom myn-
digheten i allmänhet inte har möjlighet att 
bedöma ens om avtalet har ingåtts av de rätta 
organen. 

Om det har avtalats om arbetstagarnas 
medverkan i enlighet med direktivet om ar-
betstagarinflytande ska registermyndigheten 
konstatera att avtalet har upprättats och att 
det innehåller de saker som enligt direktivet 
ska finnas i ett giltigt avtal. Om det inte finns 
något avtal om arbetstagarnas medverkan ska 
de sökande till registermyndigheten inge en 
förklaring om att ett särskilt förhandlingsor-
gan har beslutat att låta bli att inleda förhand-
lingar eller att avbryta förhandlingarna eller 
att sexmåndersfristen för tillsättandet av det 
särskilda förhandlingsorganet enligt direkti-
vet har gått ut och man har beslutat att inte 
fortsätta förhandlingarna. 

Om avtal inte har träffats om arbetstagar-
nas medverkan, registreras ledamöterna i det 
övertagande bolagets styrelse och förvalt-
ningsråd på basis av bolagets anmälan på 
samma sätt som ledamöterna i ett nygrundat 
aktiebolag registreras.  

Om arbetstagarna anser att avtalet eller 
andra bestämmelser om deras medverkan 
inte är förenliga med lagstiftning som bygger 
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på direktivet, får arbetstagarna använda sig 
av allmänna rättsskyddsmedel och rätts-
skyddsmedel som följer av arbetslagstift-
ningen. Beroende på fallet i fråga kan perso-
nalen eller en organisation som representerar 
den t.ex. väcka talan för fastställande av sak-
läget. 

Om ett utländskt bolag som deltar i en del-
ning har en filial som är registrerad i Finland, 
stryker registermyndigheten i samband med 
registreringen av verkställandet filialen ur 
registret med stöd av anmälan om avslutan-
det. Regleringen motsvarar bestämmelserna 
om gränsöverskridande fusioner. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska register-
myndigheten utan dröjsmål på tjänstens väg-
nar anmäla att delningen trätt i kraft till de 
utländska deltagande bolagens registermyn-
digheter.  

Bestämmelsen motsvarar regleringen i den 
föreslagna 16 kap. 25 § om gränsöverskri-
dande fusioner. 

Enligt paragrafens 4 mom. tillämpas på ett 
finskt bolags slutredovisning samma be-
stämmelser som vid nationell delning. 

25 §. Verkställande av delning som ska re-
gistreras i en annan stat. I paragrafen före-
slås bestämmelser om verkställandet av en 
gränsöverskridande delning i sådana fall där 
ett finskt bolag delas så att minst ett av de 
övertagande bolagen är ett utländskt bolag. 
Paragrafen gäller det ursprungliga finska bo-
laget. När paragrafens bestämmelser blir till-
lämpliga tillämpas de endast på det ursprung-
liga finska bolaget. Om dessutom finska bo-
lag deltar i delningen som övertagande bolag 
tillämpas 24 § på dem. 

I paragrafens 1 mom. regleras det tillstånds-
förfarande som hör samman med delningar. 
Finska bolag ska inom sex månader från del-
ningsbeslutet ansöka om tillstånd att verk-
ställa delningen, vid äventyr att delningen 
förfaller. I fråga om tidsfristen motsvarar be-
stämmelsen det som gäller för inhemska del-
ningar. Till ansökan ska fogas delningsbeslu-
ten samt försäkran av styrelseledamöterna 
och verkställande direktören att delningsbe-
stämmelserna i denna lag har följts och intyg 
av en styrelseledamot och verkställande di-
rektören över att de i 7 § avsedda meddelan-
dena har skickats till det ursprungliga bola-
gets kända borgenärer. Om inlösenförfarande 

enligt 13 § har inletts ska detta anmälas till 
registermyndigheten i samband med att verk-
ställandet anmäls. Bestämmelsen motsvarar 
regleringen i det föreslagna 16 kap.26 § 
1 mom. om gränsöverskridande fusioner. 

I paragrafens 2 mom. bestäms om förut-
sättningarna för beviljande av tillstånd vid 
sådana delningar som avses i paragrafen. 
Förutsättningarna motsvarar vad som är be-
stämt i 17 kap. 15 § om nationella delningar. 
Dessutom förutsätts det att de bolag som del-
tar i en delning och som har hemort i en an-
nan medlemsstat godkänner lösningsrätten 
enligt 13 § för aktieägare som motsatt sig 
delningen och att det till registermyndigheten 
inges en utredning om att personalens delta-
gande ordnas i enlighet med artikel 16 i di-
rektivet om gränsöverskridande fusioner av 
bolag med begränsat ansvar. Det räcker i re-
gel att de finska ursprungliga bolagen anmä-
ler att personalens medverkan ordnas i det 
övertagande bolagets hemstat i enlighet med 
artikel 16 i direktivet. Registermyndigheten 
behöver inte kontrollera att lagstiftningen i 
målstaten uppfyller direktivets krav till alla 
delar. Vad som föreskrivs i 15 § om registre-
ring avser beviljande av tillstånd i de situa-
tioner som avses i denna paragraf. Re-
gleringen motsvarar det föreslagna 16 kap. 
26 § 2 mom. om gränsöverskridande fusio-
ner. I momentet fastställs det att register-
myndighetens beslut om tillståndet ska regi-
streras på tjänstens vägnar. Efter det att till-
ståndet beviljats syns det i det ursprungliga 
finska bolagets handelsregisterutdrag. 

Om det övertagande bolaget fortsätter 
verksamheten i Finland genom en filial, kan 
den nya filialen anmälas för registrering re-
dan i samband med att tillstånd söks om 
verkställandet av delningen. Om det delta-
gande utländska bolaget har en filial i Fin-
land redan från förut, ska också ett eventuellt 
ändrat affärsområde och andra ändringar i fi-
lialen till följd av delningen anmälas för regi-
strering. 

I paragrafens 3 mom. bestäms hur företags-
inteckningarna för det ursprungliga finska 
bolaget ska ordnas vid delningar. I samband 
med att tillstånd beviljas för verkställandet av 
delningen klarläggs det för de deltagande 
finska bolagens del hur företagsinteckningar-
na ska ordnas vid delningen, eftersom verk-
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ställandet anmäls för registrering i en annan 
stat. Om egendom som hör till ett deltagande 
finskt bolag omfattas av företagsinteckning 
och det övertagande bolaget registreras i en 
annan stat, ska till registermyndigheten innan 
myndigheten kan bevilja tillståndet inges att 
avtal eller en ansökan där det intecknade bo-
laget och inteckningshavarna kommer över-
ens om att överföra respektive döda inteck-
ningen samt ett intyg som avses i 4 mom. 
Regleringen motsvarar det föreslagna 16 kap. 
26 § 4 mom. om gränsöverskridande fusio-
ner. 

I paragrafens 4 mom. föreslås bestämmel-
ser om det intyg som registermyndigheten 
ska utfärda till det ursprungliga finska bola-
get. Intyget kan utfärdas sedan samtliga vill-
kor för delningen har utretts genom ett laga 
kraft vunnet beslut i tillståndförfarande enligt 
2 mom. Enligt förslaget utfärdas intyget av 
registermyndigheten. Registermyndigheten 
är skyldig att lämna intyget på finska eller 
svenska. Att intyget översätts till språket i det 
övertagande bolagets stat ankommer i regel 
på den sökande. Om praxis utformas så att 
intyget får en standardiserad formulering och 
intyget kan skrivas ut automatiskt, kommer 
utgivandet av intyget på åtminstone några 
andra språk sannolikt inte att medföra några 
betydande extra kostnader för registermyn-
digheten. 

I intyget ska det också anges att inlösenför-
farande enligt 13 § har inletts och anmälts till 
registermyndigheten.  

I momentet finns också bestämmelser om 
intygets giltighetstid. Intyget ska inom sex 
månader från utfärdandet lämnas till den be-
höriga myndigheten i den stat vars lagstift-
ning tillämpas på det övertagande utländska 
aktiebolaget, annars förfaller intyget. Be-
stämmelsen motsvarar det föreslagna 16 kap. 
26 § 4 mom. om gränsöverskridande fusio-
ner. 

Enligt paragrafens 5 mom. ska register-
myndigheten utan dröjsmål anteckna i re-
gistret anmälan från det övertagande bolagets 
registerförare om att delningen trätt i kraft 
och att det ursprungliga finska bolaget har 
upplösts. Bestämmelsen motsvarar det före-
slagna 16 kap. 26 § 5 mom. om gränsöver-
skridande fusioner. I Finland kan register-
myndigheten dock anteckna ikraftträdandet 

helt eller delvis också på basis av någon an-
nan tillförlitlig utredning. Eftersom lagstift-
ningen om gränsöverskridande delning inte 
har harmoniserats har behörig myndighet i 
det övertagande bolagets hemstat inte heller 
någon från direktivet härrörande skyldighet 
att informera om ikraftträdandet av delningen 
till den finska registermyndigheten. Uppgif-
terna om att delningen har trätt i kraft kan så-
lunda inges också av de deltagande bolagen, 
t.ex. med stöd av en anteckning i registret 
som erhållits av behörig myndighet i bolagets 
hemstat. 

Meningen är att uppgifterna om att ett 
finskt bolag upplösts eller delats partiellt ska 
införas även i handelsregistret i Finland så 
snart som möjligt. Därför är det nödvändigt 
att tillsammans med de övriga EES-staterna 
klarlägga hur samarbetet mellan register-
myndigheterna kunde utvecklas så att dröjs-
mål med anmälan om att en delning trätt i 
kraft inte medför juridisk osäkerhet för vare 
sig bolagen, dem som arbetar inom dem eller 
deras intressegrupper. 

I paragrafens 6 mom. regleras gränsöver-
skridande delningars karaktär av en process 
som sker i olika faser i sådana fall där del-
ningen inte sker samtidigt i alla EES-stater 
eller där verkställandet av delningen hindras i 
någon EES-stat. Om den totala delningen el-
ler den partiella delningen sker stegvis till 
följd av att delningen träder i kraft vid olika 
tidpunkter enligt lagstiftningen i de olika 
övertagande staterna betraktas de delar av 
delningen som trätt i kraft som partiell del-
ning. Detta förfarande gäller också i sådana 
fall där ikraftträdandet av en delning hindras 
i någon stat men har trätt i kraft eller kommer 
att träda i kraft i en annan stat i enlighet med 
delningsplanen. Bestämmelsen hör nära 
samman med den omständigheten att det i 
praktiken är omöjligt att utfärda detaljerade 
förfaranderegler i ett läge som inte är harmo-
niserat. 

Enligt paragrafens 7 mom. tillämpas på ett 
finskt bolags slutredovisning samma be-
stämmelser som vid en delning som ska regi-
streras i Finland. 

26 §. Delningens rättsverkningar. I para-
grafen föreslås bestämmelser gränsöverskri-
dande delningars rättsverkningar, inbegripet 
en delnings ikraftträdande. 
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I paragrafens 1 mom. bestäms om gräns-
överskridande delningars rättsverkningar och 
ikraftträdande vid delningar som avses i 24 §, 
dvs. till den del det övertagande bolaget i en 
delning är ett finskt bolag. I dessa fall tilläm-
pas 17 kap. 16 §. Enligt den paragrafen över-
går det ursprungliga bolagets tillgångar och 
skulder utan likvidationsförfarande till det 
övertagande bolaget, vid en total delning 
upplöses samtidigt det ursprungliga bolaget, 
och vid en delning genom överlåtelse till ett 
nybildat bolag uppkommer det övertagande 
bolaget när verkställandet av delningen har 
registrerats. Rättsverkningarna av en gräns-
överskridande delning motsvarar sålunda en 
nationell delning. 

Ikraftträdandet av en nationell delning re-
gleras i 17 kap. 16 § 1 mom. Tidpunkten för 
ikraftträdandet har kopplats samman med re-
gistreringen av delningen. Som tidpunkt för 
ikraftträdandet av en gränsöverskridande 
delning används tidpunkten för registreringen 
av delningen i Finland, om det övertagande 
bolaget är ett finskt bolag. Om det överta-
gande bolaget däremot är ett utländskt bolag 
bestäms tidpunkten för ikraftträdandet där-
emot enligt lagstiftningen i den stat som det 
övertagande bolaget lyder under.  

I paragrafens 2 mom. regleras delningens 
rättsverkningar vid delningar som avses i 
25 §, dvs. när det ursprungliga bolaget är ett 
finskt bolag. Om det övertagande bolaget är 
ett utländskt bolag övergår det överlåtande 
finska bolagets tillgångar och skulder utan 
likvidationsförfarande till det övertagande 
bolaget när delningen träder i kraft enligt 
lagstiftningen i den stat vars lagstiftning gäll-
er för det övertagande bolaget. Vid en partiell 
delning övergår dock endast de tillgångar och 
skulder som delats i delningsplanen. Samti-
digt får det överlåtande bolagets aktieägare 
och innehavare av optionsrätter och särskilda 
rättigheter rätt till delningsvederlag i enlighet 
med delningsplanen. Sådana aktier i det ur-
sprungliga bolaget som ägs av det ursprung-
liga bolaget medför inte rätt till delningsve-
derlag.  

På de i delningen deltagande bolagens soli-
dariska ansvar och på delningen av tillgångar 
som inte upptas i planen för en total delning 
tillämpas 17 kap. 16 § 5 och 6 mom. Vid en 
total delning upplöses ett finskt bolag först 

då delningen har trätt i kraft för samtliga 
övertagande bolags del. Före det kan ikraft-
trädandet av delningen i en stat antecknas i 
det finska registret med stöd av en tillförlitlig 
utredning som lämnats antingen av behörig 
myndighet i staten i fråga eller av bolaget 
självt. I sådana fall anses det att delningen av 
bolaget sker stegvis. 

I momentet finns bestämmelser om rätts-
verkningar som säkrar att tillgångarna och 
skulderna hos ett finskt företag som upplöses 
vid en delning övergår till det övertagande 
utländska bolaget. Även om delningsveder-
laget i sista hand bestäms enligt lagstiftning-
en i det land som det övertagande bolaget ly-
der under har det i momentet tagits in en be-
stämmelse om rätten till delningsvederlag. På 
detta sätt kan man bättre säkra rätten till del-
ningsvederlag för det finska bolagets inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till aktier.  

27 §. Gränsöverskridande delningars gil-
tighet. I paragrafen föreslås bestämmelser om 
gränsöverskridande delningars giltighet efter 
det att en delning har trätt i kraft i en EES-
stat. Enligt förslaget får en gränsöverskridan-
de delning inte förklaras ogiltig eller ändras 
efter det att den har trätt i kraft. Tidpunkten 
för ikraftträdandet bestäms enligt lagstift-
ningen i den stat som det övertagande bola-
get lyder under. I varje EES-stat avgörs en 
delnings ikraftträdande enligt de nationella 
bestämmelserna. 

Enligt den föreslagna paragrafen kan en 
gränsöverskridande delning inte förklaras 
ogiltig efter det att ikraftträdandet har regi-
strerats i Patent- och registerstyrelsens han-
delsregister, om det övertagande bolaget är 
ett finskt bolag. Om det övertagande bolaget 
lyder under lagstiftningen i en annan EES-
stat, kan en gränsöverskridande delning inte 
förklaras ogiltig efter det att delningen har 
trätt i kraft i enlighet med lagstiftningen i det 
övertagande bolagets hemstat. Även om det 
ursprungliga finska bolaget stryks ur det 
finska handelsregistret först efter det att den 
finska registermyndigheten erhållit en utred-
ning om att delningen har trätt i kraft i samt-
liga övertagande bolags hemstater, bestäms 
den gränsöverskridande delningens rätts-
verkningar enligt tidpunkten för ikraftträdan-
det. Efter denna tidpunkt kan delningen inte 
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längre förklaras ogiltig och beslutet får inte 
ändras. Den föreslagna regleringen motsvarar 
den föreslagna 16 kap. 28 § om gränsöver-
skridande fusioner. 

 
20 kap. Upplösning av bolag 

23 §. Minskning av bolagets tillgångar. Det 
föreslås att paragrafen ändras så att skyldig-
heten att hålla bolagsstämma till följd av 
minskning av bolagets eget kapital ska be-
gränsas till att gälla endast publika aktiebo-
lag. I privata bolag ska motsvarande skyldig-
het kunna uppstå endast till följd av ett bo-
lagsinternt beslut eller i undantagsfall den 
allmänna skyldigheten till omsorgsfullhet i 
1 kap. 8 §. 

Dessutom föreslås det att paragrafen ändras 
så att man vid bedömningen av förutsättning-
arna för en anmälan till handelsregistret om 
förlust av aktiekapital ska kunna beakta att 
bolagets kapitalsituation är bättre än vad 
bokslutet visar och på vissa villkor räkna det-
ta som en ökning av bolagets eget kapital. De 
bestämmelser om anmälningsskyldigheten 
vid förlust av aktiekapital som gäller alla ak-
tiebolag föreslås i paragrafens 1 och 2 mom. 
Skyldigheten att hålla bolagsstämma, som 
endast gäller publika aktiebolag, föreslås i 
3 mom. 

I paragrafens 1 mom. föreslås bestämmel-
ser som i huvudsak motsvarar gällande 
2 mom., dvs. bestämmelser om skyldigheten 
för alla aktiebolag att anmäla förlust av ak-
tiekapital för anteckning i registret och om 
förutsättningarna för att en sådan registeran-
teckning ska strykas. Skyldigheten att göra 
anmälan till handelsregistret om förlust av 
aktiekapital ska alltså gälla alla aktiebolag 
också i fortsättningen, även privata aktiebo-
lag. Bestämmelsen om att kapitallån hänförs 
till det egna kapitalet föreslås bli flyttad till 
det nya 2 mom. av lagtekniska skäl.  

Dessutom föreslås det att 1 mom. ska före-
skriva att en registeranmälan om strykning av 
registeranteckning om förlust av aktiekapital 
skall innehålla balansräkning och en annan 
redogörelse enligt det föreslagna 2 mom. 
som visar att kapitalläget har blivit bättre, 
vilket lagen förutsätter. Här avses en redogö-
relse som eventuellt lämnas i verksamhetsbe-
rättelsen eller som bokslutsnoter till balans-

räkningen. och som gäller den ökning av det 
egna kapitalet som avses i 2 mom. Eftersom 
det inte längre finns revisionsskyldighet i alla 
aktiebolag föreslås det i linje med t.ex. be-
stämmelserna om utdelning av medel att de 
nämnda bilagorna till registeranmälan bör 
vara reviderade endast i de fall där bolaget 
enligt lag eller bolagsordning är skyldigt att 
välja en revisor. 

I 2 mom. föreslås, utöver den ovan nämnda 
bestämmelsen om kapitallån, nya bestäm-
melser om rättelse av de beräkningar av det 
egna kapitalet som avses i 1 mom. i sådana 
fall är bolagets kapitalsituation de facto är 
bättre än vad bokföringen visar. Som ökning 
av bolagets eget kapital ska för det första be-
aktas skillnaden som uppkommit mellan de 
avskrivningar som gjorts på bolagets egen-
dom och de planerade avskrivningarna (av-
skrivningsskillnad). Som ökning beaktas 
också frivilliga reserveringar som bolaget 
eventuellt har gjort. 

Vid sidan av dessa ökningar kunde man 
under vissa förutsättningar också beakta att 
bolagets sannolika överlåtelsepris är högre än 
bokföringsvärdet. Denna möjlighet är något 
mer omfattande än möjligheten att beakta 
värdestegringar enligt 5 kap. 17 § i bokfö-
ringslagen. För det första gäller möjligheten 
inte endast vissa typer av poster i balansräk-
ningen i enlighet med vad som bestäms i 
bokföringslagen enligt bokslutsdirektivet 
(78/660/EEG) utan all egendom som bolaget 
har, på det sätt som föreskrevs i 13 kap. 2 § 
3 mom. i den gamla lagen om aktiebolag (lag 
145/1997). Egendomens sannolika överlåtel-
sepris jämförs med egendomens bokförings-
värde och inte med den ursprungliga an-
skaffningsutgiften på det sätt som anges i 
5 kap. 17 § i bokföringslagen. På samma sätt 
som i 5 kap. 17 § i bokföringslagen förutsätts 
det dock att skillnaden är sannolik för att den 
ska kunna beaktas som ökning. Dessutom 
krävs det att det sannolika överlåtelsepriset är 
högre än bokföringsvärdet, inte bara tillfäl-
ligt. Även om detta krav inte är lika strängt 
som bestämmelsen i 5 kap. 17 § i bokförings-
lagen enligt vilken överlåtelsepriset ska vara 
varaktigt högre än anskaffningsutgiften, bör 
det noteras att bolagets styrelse enligt den ak-
tuella paragrafens 2 mom. är skyldig att fort-
löpande kontrollera bolagets kapitalsituation 
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och, när situationen förutsätter det, genast 
vidta åtgärder för att rätta till kapitalsituatio-
nen eller göra anmälan till handelsregistret 
om förlust av kapital. 

På ett sätt som motsvarar 5 kap. 17 § i bok-
föringslagen förutsätts det att särskild försik-
tighet ska iakttas vid ökning av det egna ka-
pitalet. Detta innebär bl.a. att en skatteskuld 
som sannolikt ingår i avskrivningsskillnaden, 
frivilliga reserveringar eller annan ökning av 
det egna kapitalet ska beaktas som minsk-
ning. Om ökningen bygger på att egendo-
mens sannolika överlåtelsepris uppskattas till 
ett väsentligt högre värde än bokföringsvär-
det, betyder kravet på särskild försiktighet i 
praktiken att ökningen måste bygga på en 
bedömning av en utomstående sakkunnig, 
om inte bolagets styrelse på annat sätt kan 
påvisa att den är motiverad. Kravet på sär-
skild försiktighet betyder härvid också att 
man från egendomens sannolika överlåtelse-
pris måste avdra de sannolika utgifterna för 
försäljningen. 

De i momentet avsedda ökningarna av det 
egna kapitalet bör redovisas i verksamhetsbe-
rättelsen. Enligt 8 kap. 5 § 1 mom. i aktiebo-
lagslagen kan den information som i princip 
ska lämnas i verksamhetsberättelsen som ett 
alternativ också lämnas i bokslutsnoter, vil-
ket för tydlighetens skull föreslås bli uttryck-
ligen omnämnt också i det aktuella momen-
tet. Redogörelsen ska alltid lämnas i sam-
band med räkenskapsperiodens bokslut, om 
balansräkningen i bokslutet  ger negativt ka-
pital men styrelsen anser, med stöd av be-
stämmelserna i föreliggande moment, att den 
inte är skyldig att göra registeranmälan om 
förlust av kapital. Å andra sidan bör en redo-
görelse lämnas i samband med bokslutet för 
räkenskapsperioden också i sådana fall där 
man har stött sig på bestämmelserna i mo-
mentet under räkenskapsperioden även om 
det enligt informationen på bokslutsdagen 
inte längre finns något behov av en ökning. 
Redogörelsen ska naturligtvis också lämnas 
om man med åberopande av bestämmelserna 
i momentet vill stryka en registeranteckning 
om förlust av kapital. I dessa fall skall an-
tingen verksamhetsberättelsen eller boksluts-
noterna till balansräkningen fogas till han-
delsregisteranmälan i enlighet med 1 mom. 

Enligt föreslaget skall redogörelsen moti-
veras. I fråga om kapitallånen räcker det att 
nämna att dessa beaktats i beräkningen av det 
egna kapitalet på det sätt som föreskrivs i det 
aktuella momentet. Andra ökningar av det 
egna kapitalet måste däremot motiveras på 
lämpligt sätt med beaktande bl.a. av vad som 
ovan sagts om iakttagande av särskild försik-
tighet. Motiveringsskyldigheten är särskilt 
viktig i synnerhet då ökningen av det egna 
kapitalet bygger på bedömningen att egen-
domens sannolika överlåtelsepris är högre än 
dess bokföringsvärde.  

I paragrafens 3 mom. föreslås att skyldighe-
ten att upprätta bokslut och verksamhetsbe-
rättelse ska begränsas liksom skyldigheten 
enligt artikel 17 i kapitaldirektivet om sam-
mankallande av bolagsstämman när bolaget 
förlorat hälften av sitt kapital. Meningen är 
att bestämmelserna endast ska gälla publika 
aktiebolag. En motsvarande schematisk skyl-
dighet ska inte längre gälla för privata aktie-
bolag, som direktivet inte tillämpas på. 

Samtidigt föreslås det ett klarläggande av 
att det i de situationer som avses i momentet 
inte finns någon egentlig skyldighet för ett 
publikt aktiebolags bolagsstämma att fatta 
särskilda beslut för att sanera bolagets eko-
nomiska ställning och att bolagets styrelse 
inte är skyldig att lägga fram sådana beslut 
för bolagsstämman, om inte något annat föl-
jer av den allmänna skyldigheten till om-
sorgsfullhet i lagens 1 kap. 8 §. 

Till övriga delar motsvarar momentet 
1 mom. i gällande paragraf. 

 
1.2 Lagen om införande av aktiebolags-

lagen 

1 §. Det föreslås att 3 mom. ändras så att 
bestämmelserna om nationell fusion i 16 kap. 
1—18 § i den nya aktiebolagslagen tillämpas 
på bostadsaktiebolag till den del som det i la-
gen om bostadsaktiebolag finns hänvisningar 
till bestämmelserna om fusion. Detta är en 
avvikelse från huvudregeln i införandelagen 
som föreskriver att bestämmelserna i den 
gamla lagen om aktiebolag ska tillämpas. De 
föreslagna bestämmelserna i 16 kap. 19—
28 § om gränsöverskridande fusioner i den 
nya aktiebolagslagen ska dessutom tillämpas 
på ömsesidiga fastighetsbolag som avses i 
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2 § lagen om bostadsaktiebolag. På fusions-
beslut tillämpas i dessa bolag fortsättningsvis 
de särskilda bestämmelserna i 45 § i lagen 
om bostadsaktiebolag.  

För ömsesidiga fastighetsbolag innebär för-
slaget att även bolag som bedriver affärs-
verksamhet och som omfattas av lagen om 
bostadsaktiebolag kan bli föremål för gräns-
överskridande fusioner på samma sätt som 
andra aktiebolag. 

För bostadsaktiebolag underlättar förslaget 
t.ex. genomförandet av sådana inhemska dot-
terbolagsfusioner som innebär att ett bo-
stadsaktiebolag fusioneras med ett aktiebolag 
eller att ett vanligt aktiebolag fusioneras med 
ett bostadsaktiebolag.  

I detta skede föreslås inte bestämmelser om 
gränsöverskridande delning av ömsesidiga 
fastighetsaktiebolag som omfattas av lagen 
om bostadsaktiebolag eftersom lagen om bo-
stadsaktiebolag inte innehåller några be-
stämmelser om delning. Justitieministeriets 
arbetsgrupp för lagen om bostadsaktiebolag 
har föreslagit bestämmelser om delning till 
den nya lagen om bostadsaktiebolag som är 
under beredning i justitieministeriet. 

 
1.3 Lagen om andelslag 

16 kap. Fusion 

Det föreslås att bestämmelserna om fusion 
införlivas med ett innehåll som huvudsakli-
gen överensstämmer med gällande lag. Fu-
sionsförfarandet föreslås dock bli förenklat 
och snabbare genom att tillåta att förfarandet 
som gäller skydd för borgenärerna inleds re-
dan från dagen för registrering av fusionspla-
nen. Enligt gällande lag kan kallelse på bor-
genärerna utfärdas först efter fusionsbeslutet. 
Tidigareläggandet av förfarandet gör det 
möjligt att få kallelsetiden för borgenärs-
skyddet och kallelsetiden till andelsstämman 
som ska besluta om fusionen att sammanfal-
la. Att dessa förfaranden kan ske parallellt 
innebär att hela fusionsförfarandet kan 
genomföras inom något mer än tre månader. 
Till skillnad från gällande lag bör fusionsbe-
slutet registreras på samma sätt som vid fu-
sion av aktiebolag. Till följ av revideringen 
av förfarandet för borgenärsskydd leder regi-
streringen av fusionsplanen före andels-

stämman inte till extra kostnader för andels-
lagen.  

Nya bestämmelser som föreslås gäller s.k. 
trepartsfusion där det är någon annan än det 
övertagande andelslaget, i regel det överta-
gande andelslagets moderandelslag, som 
lämnar fusionsvederlaget till det överlåtande 
andelslagets medlemmar. Meningen är att 
bestämmelserna ska tillämpas även i sådana 
internationella trepartsfusioner där de fusio-
nerande andelslagen är finska och andelsla-
get som lämnar fusionsvederlag är utländskt. 

Under fusionsförfarandet kan de andelslag 
som deltar i fusionen påverka storleken på 
sitt kapital eller sina andelar genom olika åt-
gärder. Till exempel kan en emittering av nya 
andelar, tilläggsandelar eller placeringsande-
lar under fusionsförfarandet innebära att ut-
bytesförhållandet blir ett annat än vad som 
angetts i fusionsplanen. Utbytesförhållandet 
kan också påverkas av utdelning av över-
skott, minskning av antalet andelar eller an-
nan fördelning av tillgångar under den tid 
förfarandet pågår.  Fördelningen av tillgång-
arna kan t.o.m. äventyra verkställandet av fu-
sionen om den egendom som tillkommer det 
övertagande bolaget inte räcker till för att 
täcka den summa som ska antecknas i dess 
eget kapital. I förslaget förutsätts det därför 
att fusionsplanen uttryckligen ska innehålla 
ett omnämnande av de fusionerande andels-
lagens rätt att besluta om sådana andra arran-
gemang utöver sedvanlig affärsverksamhet 
som påverkar deras egna kapital eller antal 
andelar. Bestämmelsen gäller även beslut om 
att sälja en betydande del av andelslagets af-
färsverksamhet. 

Med nedan nämnda undantag motsvarar 
förslaget bestämmelserna i den nya aktiebo-
lagslagen om fusion av privata aktiebolag. 
Bestämmelserna kommenteras i regeringens 
proposition 109/2005 rd. 

Till skillnad från gällande lag behöver de 
fusionerande andelslagen hålla endast de 
färskaste bokslutshandlingarna tillgängliga 
för medlemmarna. På motsvarande sätt som i 
gällande lag är det alltid andelslagets styrelse 
som beslutar om en dotterbolagsfusion om 
inte något annat är bestämt i andelslagets 
stadgar. Bestämmelserna i aktiebolagslagen 
om att hålla gamla bokslutshandlingar till-
gängliga och om att beslutet om en dotterbo-
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lagsfusion ska fattas av det övertagande bo-
lagets bolagsstämma bygger på direktiv 
78/855 om fusioner av publika aktiebolag. På 
privata aktiebolag tillämpas dessa bestäm-
melser i aktiebolagslagen främst för att för-
enhetliga regleringen av fusioner av olika ak-
tiebolag. 

Liksom enligt gällande lag har en sådan 
medlem i ett överlåtande andelslag som mot-
sätter sig fusionen i regel endast rätt att återfå 
insatsen. Förslaget avviker sålunda från be-
stämmelserna om fusion av aktiebolag. En-
ligt de bestämmelserna har en aktieägare som 
motsätter sig fusionen rätt att kräva att hans 
eller hennes aktier löses in till gängse pris 
(16 kap. 13 § i aktiebolagslagen). Ett beva-
rande av bestämmelser som avviker från ak-
tiebolagslagen föreslås av den anledningen 
att antalet andelar som en medlem innehar 
inte spelar någon roll, enligt huvudregeln i 
lagen om andelslag, för typen av medlem-
mens rätt till överskottet i andelslaget eller 
till sparade tillgångar i det andelslag som 
upplöses. Vid behov kan man i stadgarna 
skriva in bestämmelser om de rättigheter som 
andelarna för med sig vid en fusion. I stad-
garna kan det t.ex. bestämmas om den rätt till 
andelslagets överskott som en avgående 
medlems andel ger (3 kap. 6 § 3 mom.).  

Också i det övertagande andelslaget  kan 
beslut av andelsstämmas krävas för att upp-
fylla villkoren för fusion. Detta blir fallet 
t.ex. om det enligt stadgarna är andelsstäm-
man som beslutar om antagande av nya med-
lemmar eller om stadgarna måste ändras för 
att fusionsvederlag skall kunna betalas. De 
allmänna principerna för fullmäktige leder 
till att det i andelslag med fullmäktige är 
fullmäktigesammanträdet som ska behandla 
slutredovisningen om det enligt stadgarna är 
fullmäktige som behandlar frågorna om upp-
lösning av andelslaget. 

Motiven för gränsöverskridande fusioner 
som ska regleras i lagen om andelslag mot-
svarar det som anförts i fråga om aktiebo-
lagslagen. Till skillnad från aktiebolagslagen 
kan ett andelslag med stöd av bestämmelser-
na om inhemska fusioner fusioneras endast 
med ett annat andelslag och därför är det inte 
i fråga om andelslags gränsöverskridande fu-
sioner nödvändigt med bestämmelser om 
finska andelslags fusioner med utländska ju-

ridiska personer av annan typ, vilket före-
kommer i 16 kap. 20 § i aktiebolagslagen. 

Dessutom föreslås en flyttning av special-
bestämmelsen om tidsfristen för klandrande 
av fusions- och delningsbeslut i 16 kap. 18 § 
1 mom. i gällande lag till 4 kap. 26 §, ändrat i 
enlighet med 21 kap. 2 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen. 

 
 

17 kap. Delning 

Vissa ändringar föreslås också i bestäm-
melserna om delning. Den mest betydande i 
lagtekniskt hänseende gäller full utskrivning 
av självständiga delningsbestämmelser. I gäl-
lande lag hänvisas det i stor utsträckning till 
bestämmelserna om fusion till dessa delar. 

I fråga om innehållet revideras bestämmel-
serna om delning på ett sätt som motsvarar 
de nya bestämmelserna om fusion. Förfaran-
det försnabbas och förenklas bl.a. genom att 
tidigarelägga förfarandet vid skydd för bor-
genärer. 

Enligt förslaget ska det bli tillåtet med del-
ning till ett redan existerande andelslag, dvs. 
ett andelslag som grundats tidigare. I sak blir 
det då fråga om en kombination av delning 
och absorptionsfusion. På denna typ av del-
ning tillämpas dock inte bestämmelserna om 
fusion ens i det övertagande andelslaget. Den 
föreslagna regleringen av delning innehåller 
bestämmelser som också gäller det överta-
gande andelslaget. 

Den föreslagna regleringen tillåter delning-
ar av fler typer än för närvarande, varvid en 
delning också kan påverka medlemmarnas 
ställning oftare än vad som är fallet i dagens 
läge. Vid en delning där ett existerande bolag 
är övertagande bolag får medlemmarna i ett 
andelslag som delas inte i praktiken tillgång 
till samma röstetal och ägarandel i det över-
tagande andelslaget som i det ursprungliga 
andelslaget.  

Förslaget motsvarar huvudsakligen be-
stämmelserna i den nya aktiebolagslagen och 
i föreliggande förslag angående delning av 
aktiebolag. De bestämmelser om delning som 
föreslås till lagen om andelslag avviker från 
gällande aktiebolagslag på samma sätt som 
bestämmelserna i gällande lag om andelslag 
avviker från bestämmelserna om delning i 
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den lag om aktiebolag som var i kraft före 
den 1 september 2006 (se RP 176/2001 rd,). 

 
 

1.4 Handelregisterlagen  

3 §. Det föreslås att 1 mom. 4 punkten änd-
ras så att en utländsk sammanslutning ska 
göra grundanmälan till Patent- och register-
styrelsen vid en gränsöverskridande kombi-
nationsfusion och delning. Anmälan hör 
samman med den anmälan som ska göras till 
den andra statens behöriga myndighet om 
verkställandet av fusionen eller delningen 
och de två anmälningarna ska göras samti-
digt. Anmälningarna i fråga blir aktuella i så-
dana fall där det nya bolaget registreras i Fin-
land. Det föreslås att bestämmelsen tas in i 
lagen för att beakta att det kan vara en ut-
ländsk sammanslutning som är den anmäl-
ningsskyldige i dessa fall. 

18 a §. Det föreslås att ett 5 mom. fogas till 
paragrafen för tydlighetens skull. Enligt det 
nya momentet ska registermyndigheten be-
handla ärenden som gäller en sammanslut-
ning som ska registreras i Finland vid gräns-
överskridande fusion eller delning. 

 
 
 

1.5 Företags- och organisationsdatala-
gen 

14 §. Ansvaret för att anmälningarna görs. 
Det föreslås att 1 mom. 8 punkten och 
2 mom. för tydlighetens skull ändras så det 
för en utländsk sammanslutning vid gräns-
överskridande fusion och delning är en med-
lem av styrelsen eller något annat organ som 
har rätt att företräda sammanslutningen eller 
verkställande direktören som bär ansvaret för 
att en anmälan till registret görs. Den före-
slagna ändringen av 8 punkten motsvarar pa-
ragrafens 1 mom. 9 punkt med den skillna-
den att uttrycket ledningsorganets ordinarie 
medlem har ersatts med uttrycket medlem av 
något annat organ som har rätt att företräda 
sammanslutningen, eftersom skyldigheten att 
göra anmälan vid en gränsöverskridande fu-
sion kan gälla även någon annan än med-
lemmarna av ledningsorganet. 

 

1.6 Företagsinteckningslagen 

10 §. Överlåtelse av företag och åtagande 
att svara för inteckning. Det föreslås att 
3 mom. ändras så att den reglerar överföring-
en av företagsinteckningar i en finsk närings-
idkares egendom på en filial som registreras i 
Finland, i alla situationer där näringsidkaren 
deltar i en fusion eller delning med en över-
tagande sammanslutning som är eller kom-
mer att registreras i en annan stat. 

Avsikten är att underlätta arrangemangen 
kring företagsinteckningar vid gränsöver-
skridande fusioner och delningar. Förslaget 
motsvarar de ändringar som gjordes i före-
tagsinteckningslagen i samband med till-
komsten av lagen om europabolag 
/742/2004) och lagen om europaandelslag 
(906/2006). Detaljmotiveringen till dessa 
ändringar återfinns i regeringens proposition 
55/2004 rd. 

 
1.7 Lagstiftningen om kreditinstitut 

Allmänt 

Vid gränsöverskridande fusioner och del-
ningar tillämpas aktiebolagslagen (624/2006) 
i regel på kreditinstitut i aktiebolagsform. I 
lagen om affärsbanker är det nödvändigt att 
särskilt föreskriva om gränsöverskridande fu-
sioner och delningar på samma sätt som det i 
gällande lag om affärsbanker är bestämt om 
grundande av europabolag genom gränsöver-
skridande fusion. På motsvarande sätt måste 
det i lagen om andelsbanker utöver bildandet 
av europaandelslag genom gränsöverskri-
dande fusion också föreskrivas om gräns-
överskridande fusioner och delningar som 
sker med stöd av lagen om andelslag. Gräns-
överskridande fusioner måste också regleras i 
sparbankslagen. Men däremot anses det inte 
nödvändigt att reglera delning eftersom spar-
bankerna är av lokal karaktär.  

Det är också nödvändigt att ändra bestäm-
melserna om sparbankernas nationella fusio-
ner, delningar och överlåtelser av affärsverk-
samhet så att bestämmelserna i tillämpliga 
delar motsvarar gällande bestämmelser om 
omstrukturering av kreditinstitut i aktiebo-
lags- och andelslagsform. 
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Lagen om affärsbanker 

4 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 
det gäller alla åtaganden som räknas till ett 
kreditinstituts egna tillgångar enligt kreditin-
stitutslagen. 

5 b §. Det föreslås att paragrafens 1 mom. 
ändras så att bestämmelserna gäller inte bara 
fusioner för att bilda europabolag utan även 
gränsöverskridande fusioner som regleras i 
aktiebolagslagen. En ändring föreslås också 
av 2 mom. så att bestämmelserna också gäller 
gränsöverskridande fusioner med stöd av ak-
tiebolagslagen. Flyttning av ett övertagande 
finskt bolags hemort i samband med en 
gränsöverskridande fusion ska fortsatt vara 
möjlig endast i samband med bildandet av 
europabolag med stöd av förordningen och 
lagen om europabolag. Det ska fortsättnings-
vis inte vara möjligt att flytta hemorten i 
samband med gränsöverskridande fusioner 
som bygger på aktiebolagslagen.  

9 §. Föreslås att hänvisningsbestämmelser-
na ändras så att det på gränsöverskridande 
delning av kreditinstitut i tillämpliga delar 
tillämpas samma bestämmelser i denna lag 
som på gränsöverskridande fusioner. Vid 
delning kan bestämmelserna om insättnings-
garanti i 6 a § bli tillämpliga endast i existe-
rande bolag. 

 
Lagen om andelsbanker 

I anslutning till revideringen av bestäm-
melserna om fusion och delning i lagen om 
andelslag föreslås det att hänvisningarna i 
22, 23, 23 a, 23 b, 24, 24 a, 27 och 28 § i la-
gen om andelsbanker ändras för att motsvara 
de nya bestämmelserna i lagen om andelslag. 

22 §. Utöver ändringarna av hänvisningar-
na till följd av ändringen av lagen om andels-
lag föreslås det dessutom att hänvisningarna i 
2 mom. till lagen om andelslag ändras på ett 
sätt som motsvarar 4 § 1 mom. i lagen om af-
färsbanker. 

23 b §. Föreslås att paragrafen ändras på ett 
sätt som motsvarar 5 b § i lagen om affärs-
banker för att beakta gränsöverskridande fu-
sioner med stöd av lagen om andelslag. 

27 §. Det föreslås att hänvisningsbestäm-
melserna i paragrafen ändras så att det på 
gränsöverskridande delning av kreditinstitut i 

tillämpliga delar tillämpas samma bestäm-
melser i denna lag som på gränsöverskridan-
de fusioner. Vid delning kan bestämmelserna 
om insättningsgaranti i 24 b § bli tillämpliga 
endast vid delning som avser ett existerande 
företag i andelslagsform. 

 
 

Sparbankslagen 

41 §. Till 1 mom. föreslås ett tillägg med en 
hänvisning till 41 a § med bestämmelser om 
att utdelningen av sparbankens medel inte får 
äventyra bankens betalningsförmåga. Detta 
krav ska gälla all utdelning av sparbankens 
medel. 

Föreslås att 3 mom. upphävs. Enligt mo-
mentet begränsas vinstutdelningen i sparban-
ker och med stöd av 91 § också i sparbanks-
aktiebolag av bl.a. storleken på sparbanks- 
eller sparbanksaktiebolagskoncernens fria 
egna kapital. Ändringen motsvarar den nya 
aktiebolagslagen enligt vilken storleken på 
de tillgångar som moderbolaget i en koncern 
kan dela ut inte begränsas av koncernens eget 
fria kapital. Avsikten är att vinstutdelningen i 
en sparbank som är moderbolag fortfarande 
ska begränsas av sparbankens eller spar-
banksaktiebolagets eget fria kapital och av 
kravet som följer av 1 mom., dvs. att vinstut-
delningen inte får leda till att storleken på 
sparbankens egna konsoliderade medel un-
derskrider den storlek som fastställs i lag. 

41 a §. För att bestämmelserna om utbetal-
ningen av medel i olika kreditinstitutsformer 
ska bli mer enhetliga föreslås det att lagen får 
en allmän bestämmelse som motsvarar 
13 kap. 2 § i den nya aktiebolagslagen. Enligt 
den får, utöver vad som föreskrivs annan-
stans i lag, varken vinst eller andra medel be-
talas ut, om det är känt att sparbanken är in-
solvent eller att utdelningen skulle leda till 
insolvens. 

59 §. Föreslås att ett nytt 4 mom. ska fogas 
till paragrafen. Enligt specialbestämmelsen 
skall ett enligt 3 mom. oriktigt beslut om fu-
sion eller delning klandras inom föreskriven 
tid. Enligt förslaget ska tiden räknas från re-
gistreringen av verkställandet av fusionen el-
ler delningen. Enligt 78 § 1 mom. och 83 § i 
gällande lag räknas tiden från det beslut av 
principalmötet som föregår registreringen. 
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Förslaget motsvarar 21 kap. 2 § 2 mom. i ak-
tiebolagslagen. 

60 §. Föreslås att begreppet fusion definie-
ras på motsvarande sätt som i 16 kap. 1 § i 
aktiebolagslagen. Sakinnehållet i lagen för-
ändras inte. Paragrafens 1 mom. ersätter gäl-
lande 60 § 1 mom. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar 62 § i gäl-
lande lag. För att kapitlets struktur ska bli 
klarare föreslås det att bestämmelsen om 
grundfondsandelsägarnas lösenrätt i gällande 
60 § 2 mom. ersätts med en hänvisning till 
74 § för att undvika överlappande bestäm-
melser. I 74 § finns bestämmelser om grund-
fondsandelsägarnas rätt att kräva inlösning. 

61 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om sätten att verkställa en fusion. Den före-
slagna paragrafen motsvarar 16 kap. 2 § i ak-
tiebolagslagen och ersätter gällande 60 § 
2 och 3 mom. I fråga om sakinnehållet sker 
ingen större förändring. Bestämmelser i ak-
tiebolagslagen om trepartsfusion föreslås inte 
bli tillämpliga på sparbanker eftersom be-
stämmelserna är avsedda att tillämpas främst 
på sådana koncernstrukturer som inte är möj-
liga inom sparbankerna. 

62 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om skyldigheten att söka koncession för 
sparbanker som bildas genom kombinations-
fusion. Den föreslagna paragrafen motsvarar 
gällande 61 §. Dessutom konstateras det i pa-
ragrafen, i linje med bestämmelserna om 
andra kreditinstitutsformer, att en förutsätt-
ning för registrering av en kombinationsfu-
sion är att koncessionen för det nya kreditin-
stitutet som uppkommer genom fusionen re-
gistreras samtidigt. I fråga om sakinnehållet 
sker ingen större förändring. 

63 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om fusionsplanen. Den föreslagna paragrafen 
motsvarar 16 kap. 3 § i aktiebolagslagen och 
ersätter gällande 64 §. I fråga om sakinnehål-
let sker ingen större förändring.  

64 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om revisorsyttrandet. Den föreslagna para-
grafen motsvarar 16 kap. 4 § i aktiebolagsla-
gen och ersätter gällande 66 §. I fråga om 
sakinnehållet sker ingen större förändring.  

65 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om registreringen av fusionsplan. Den före-
slagna paragrafen motsvarar 16 kap. 5 § i ak-
tiebolagslagen och ersätter gällande 65 §. I 

fråga om sakinnehållet sker ingen större för-
ändring.  

66 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om sparbankernas skyldighet att anmäla fu-
sionerna till Finansinspektionen och om Fi-
nansinspektionens rätt att motsätta sig en fu-
sion. Den föreslagna paragrafen motsvarar 
gällande 72  §. I fråga om sakinnehållet sker 
ingen större förändring.  

67 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om kallelsen på borgenärerna. Den föreslag-
na paragrafen motsvarar 16 kap. 6 § i aktie-
bolagslagen och ersätter gällande 74 § 1 och 
2 mom. I fråga om sakinnehållet sker ingen 
större förändring. En bestämmelse som mot-
svarar bestämmelsen i 16 kap. 8 § i aktiebo-
lagen om borgenärernas ställning vid sane-
ringsförfarande föreslås inte eftersom lagen 
om företagssanering inte tillämpas på kredit-
institut. 

68 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om sparbankernas skyldighet att underrätta 
borgenärerna om en fusion. Den föreslagna 
paragrafen motsvarar 16 kap. 7 § i aktiebo-
lagslagen och gällande 74 § 3 mom.  

69 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om förfarandet med insättningsgaranti som 
gäller för insättare som borgenärer. Den före-
slagna paragrafen motsvarar gällande 75 §. I 
fråga om sakinnehållet sker ingen större för-
ändring.  

70 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om de organ som är behöriga att fatta fu-
sionsbeslut och om tidpunkten för sådant be-
slut. Den föreslagna paragrafen motsvarar 
16 kap. 9 § i aktiebolagslagen och ersätter 
gällande 68 och 70 §. I fråga om sakinnehål-
let sker ingen större förändring.  

71 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om kallelse till det principalmöte som ska 
besluta om fusionen och om meddelande till 
innehavarna av grundfondsandelar och rät-
tigheter som berättigar till grundfondsande-
lar. Den föreslagna paragrafen motsvarar gäl-
lande 16 kap. 10 § i aktiebolagslagen och er-
sätter gällande 69 § 1 mom. I fråga om sak-
innehållet sker ingen större förändring.  

72 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om hur fusionshandlingarna ska hållas till-
gängliga. Den motsvarar 16 kap.1 § i aktie-
bolagslagen och ersätter gällande 67 § och 
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69 § 2 mom. I fråga om sakinnehållet sker 
ingen större förändring.  

73 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om rättsverkningarna av fusionsbeslut. Den 
föreslagna paragrafen motsvarar 16 kap. 12 § 
i aktiebolagslagen och ersätter gällande 70 § 
2 mom. och 76 § 2 mom. De föreslagna be-
stämmelserna om rättsverkningarna är mer 
omfattande än vad som är fallet i gällande 
lag, men i fråga om sakinnehållet sker ingen 
större förändring.  

74 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om inlösen av grundfondsandelar och sär-
skilda rättigheter som berättigar till options-
rätter och andra grundfondsandelar. Den fö-
reslagna paragrafen motsvarar gällande 
16 kap 13 § i aktiebolagslagen och ersätter 
gällande 62 §  2 mom. och 71 och 79 §. I frå-
ga om sakinnehållet sker ingen större föränd-
ring.  

75 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om anmälan om verkställande av fusion. Den 
motsvarar 16 kap. 14 § i aktiebolagslagen. 
Meningen är att förfarandet i gällande 73 § 
som förutsätter att ett särskilt tillstånd för 
verkställandet söks ersätts med ett anmäl-
ningsförfarande i enlighet med aktiebolags-
lagen. Fusionen registreras på basis av an-
mälningsförfarandet på de villkor som före-
slås i 76 §. 

76 §. I paragrafen föreslås villkor för regi-
strering av fusioner. Den föreslagna paragra-
fen motsvarar 16 kap. 15 § i aktiebolagslagen 
och ersätter gällande 65 §, 73 § 3 och 4 mom. 
och 74 § 4, 6 och 7 mom.   

77 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om fusioners rättsverkningar. Den föreslagna 
paragrafen motsvarar 16 kap. 16 § i aktiebo-
lagslagen och ersätter gällande 77 § 1 och 
2 mom. I fråga om sakinnehållet sker ingen 
större förändring.  

78 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om slutredovisning över fusion. Den före-
slagna paragrafen motsvarar 16 kap. 17 § i 
aktiebolagslagen och ersätter gällande 77 § 
3 mom. I fråga om sakinnehållet sker ingen 
större förändring.  

79 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om hur en fusion återgår. Den föreslagna pa-
ragrafen motsvarar 16 kap. 18 § i aktiebo-
lagslagen och paragrafens 2 mom. ersätter 
gällande 78 § 2 mom. Det föreslås att be-

stämmelser om att talan om fusionsbeslut ska 
väckas inom en särskild tid ska ingå i 59 §. I 
fråga om sakinnehållet sker ingen större för-
ändring.  

79 a §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om grunderna för sparbankers gränsöverskri-
dande fusioner på det sätt som direktivet för-
utsätter. Den föreslagna paragrafen motsva-
rar 16 kap. 19 § i aktiebolagslagen. Gräns-
överskridande fusion ska vara möjlig endast 
mellan finska sparbanker och utländska kre-
ditinstitut som kan jämställas med sparbank 
och som uppfyller de krav som ställs i 
2 mom. Det utländska kreditinstitutet ska 
vara ett kreditinstitut i en form som inte är 
aktiebolag eller andelslag. Det ska vara regi-
strerat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och avses i kreditinstitutsdirek-
tivet (2006/46&EG) och dessutom vara en 
juridisk person och ha ett kapital som kan 
jämställas med sparbankernas grundkapital.  

79 b §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
och de lagregler om fusion som tillämpas 
även på gränsöverskridande fusioner. Den fö-
reslagna paragrafen motsvarar 16 kap. 21 § i 
aktiebolagslagen. På sparbankernas gräns-
överskridande fusioner tillämpas dessutom 
samma specialbestämmelser som föreslagits 
ovan i fråga om gränsöverskridande fusioner 
i kreditinstitut i aktiebolags- och andelslags-
form. 

79 c §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om fusionsplanen vid gränsöverskridande fu-
sion och om utredningen till grundfondsan-
delsägarna, borgenärerna och arbetstagarna 
om de sannolika konsekvenserna av fusio-
nen. Den föreslagna paragrafen motsvarar 
16 kap. 22 § i aktiebolagslagen. 

79 d §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om det yttrande om fusionsplanen som ska 
lämnas av en oberoende sakkunnig om en 
finsk sparbank vid gränsöverskridande fu-
sion. Den föreslagna paragrafen motsvarar 
16 kap. 23 § i aktiebolagslagen. 

79 e §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om registrering av fusionsplanen vid gräns-
överskridande fusion och om kallelsen på 
borgenärerna. Dessutom regleras de särskilda 
bestämmelserna om borgenärsskyddet på 
samma sätt som föreslagits ovan i fråga om 
gränsöverskridande fusioner i kreditinstitut i 
aktiebolags- och andelslagsform Den före-
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slagna paragrafen motsvarar 16 kap. 24 § i 
aktiebolagslagen. 

79 f §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om verkställande av gränsöverskridande fu-
sioner som ska registreras i Finland. Den fö-
reslagna paragrafen motsvarar 16 kap. 25 § i 
aktiebolagslagen. 

79 g §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om verkställande av gränsöverskridande fu-
sioner som ska registreras i en annan stat. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar 16 kap. 
26 § i aktiebolagslagen. 

79 h §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om rättsverkningarna av gränsöverskridande 
fusioner. Den föreslagna paragrafen motsva-
rar 16 kap. 27 § i aktiebolagslagen. 

79 i §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om giltigheten hos gränsöverskridande fusio-
ner. Den föreslagna paragrafen motsvarar 
16 kap. 28 § i aktiebolagslagen. 

80 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om definitionen av delning. Den föreslagna 
paragrafen motsvarar 17 kap. 1 § i aktiebo-
lagslagen och ersätter gällande 80 § 1 mom. 
och gällande 81 § delvis. Precis som för när-
varande ska delning vara möjlig endast ge-
nom överlåtelse av en sparbanks tillgångar 
och skulder till en eller flera nybildade spar-
banker eller verksamma sparbanker. 

81 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om sätten att verkställa en delning. Den före-
slagna paragrafen motsvarar 17 kap. 2 § i ak-
tiebolagslagen och ersätter gällande 81 § 
1 mom. I fråga om sakinnehållet sker ingen 
större förändring.  

82 §. I paragrafen föreslås för tydlighetens 
skull bestämmelser om skyldigheten att söka 
koncession för sparbanker som bildas genom 
delning. Den föreslagna paragrafen motsva-
rar den föreslagna 62 §. Föreslås också att 
delningsplanen ska ersätta stiftelseurkunden 
på motsvarande sätt som i 62 §. Paragrafen 
ersätter gällande 87 §. 

83 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om delningsplanen. Den föreslagna paragra-
fen motsvarar 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen 
och ersätter hänvisningsbestämmelsen i gäl-
lande 82 §. I fråga om sakinnehållet sker ing-
en större förändring.  

84 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om revisorsyttrandet angående delningspla-
nen. Den föreslagna paragrafen motsvarar 

17 kap. 4 § i aktiebolagslagen. Paragrafen er-
sätter hänvisningsbestämmelsen i gällande 
82 §. I fråga om sakinnehållet sker ingen 
större förändring.  

85 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om registreringen av delningsplan. Den före-
slagna paragrafen motsvarar 17 kap. 5 § i ak-
tiebolagslagen. Paragrafen ersätter hänvis-
ningsbestämmelsen i gällande 82 §.I fråga 
om sakinnehållet sker ingen större föränd-
ring.  

86 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om sparbankernas skyldighet att anmäla del-
ningarna till Finansinspektionen och om Fi-
nansinspektionens rätt att motsätta sig en 
delning. Den föreslagna paragrafen motsva-
rar gällande lag och ersätter hänvisningsbe-
stämmelsen i gällande 83 §. I fråga om sak-
innehållet sker ingen större förändring.  

87 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om kallelsen på borgenärerna. Den föreslag-
na paragrafen motsvarar 17 kap. 6 § i aktie-
bolagslagen. Paragrafen ersätter hänvis-
ningsbestämmelsen i gällande 84 §. I fråga 
om sakinnehållet sker ingen större föränd-
ring. En bestämmelse som motsvarar be-
stämmelsen i 16 kap. 8 § i aktiebolagen om 
borgenärernas ställning vid saneringsförfa-
rande föreslås inte eftersom lagen om före-
tagssanering inte tillämpas på kreditinstitut. 

87 a §. I paragrafens 1 mom. föreslås be-
stämmelser om sparbankernas skyldighet att 
underrätta borgenärerna om en delning och i 
2 mom. om förfarandet med insättningsga-
ranti som gäller för insättare som borgenärer. 
Det föreslagna 1 mom. motsvarar 17 kap. 7 § 
i aktiebolagslagen och 2 mom. motsvarar 
gällande lag. Paragrafen ersätter hänvis-
ningsbestämmelsen i gällande 84 §. I fråga 
om sakinnehållet sker ingen större föränd-
ring.  

87 b §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om de organ som är behöriga att fatta del-
ningsbeslut och om tidpunkten för sådant be-
slut. Paragrafen motsvarar 17 kap. 9 § i ak-
tiebolagslagen och ersätter gällande 83 §. I 
fråga om sakinnehållet sker ingen större för-
ändring.  

87 c §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om kallelsen till det principalmöte som ska 
besluta om delningen och om meddelandet 
till innehavarna av grundfondsandelar och 
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rättigheter som berättigar till grundfondsan-
delar. Paragrafen motsvarar 17 kap. 10 § i 
aktiebolagslagen och ersätter hänvisningsbe-
stämmelserna i gällande 83 §. I fråga om sak-
innehållet sker ingen större förändring.  

87 d §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om hur delningshandlingarna ska hållas till-
gängliga. Paragrafen motsvarar 17 kap. 11 § i 
aktiebolagslagen och ersätter hänvisningsbe-
stämmelsen i gällande 82 och 83 §. I fråga 
om sakinnehållet sker ingen större föränd-
ring.  

87 e §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om rättsverkningarna av fusionsbeslut. Den 
föreslagna paragrafen motsvarar 17 kap. 12 § 
i aktiebolagslagen. De föreslagna bestäm-
melserna om rättsverkningarna är mer omfat-
tande än vad som är fallet i gällande 84 § 
3 mom., men i fråga om sakinnehållet sker 
ingen större förändring.  

87 f §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om inlösen av grundfondsandelar och sär-
skilda rättigheter som berättigar till options-
rätter och andra grundfondsandelar. Den fö-
reslagna paragrafen motsvarar gällande 
17 kap 13 § i aktiebolagslagen. Paragrafen 
ersätter hänvisningsbestämmelsen i gällande 
83 § 3 mom. I fråga om sakinnehållet sker 
ingen större förändring.  

87 g §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om anmälan om verkställande av delning. 
Den motsvarar 17 kap. 14 § i aktiebolagsla-
gen. Meningen är att förfarandet i gällande 
lag som förutsätter att ett särskilt tillstånd för 
verkställandet söks (84 § 3 mom,) ersätts 
med ett anmälningsförfarande i enlighet med 
aktiebolagslagen. Delningen registreras på 
basis av anmälningsförfarandet på de villkor 
som föreslås i 87 i §. 

87 h §. I paragrafen föreslås villkor för re-
gistrering av delningar. Den föreslagna para-
grafen motsvarar 17 kap. 15 § i aktiebolags-
lagen. Paragrafen ersätter hänvisningsbe-
stämmelserna i gällande 80 § 2 mom. och 
84 §.  

87 i §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om delningars rättsverkningar. Den föreslag-
na paragrafen motsvarar 17 kap. 16 § i aktie-
bolagslagen och gällande 85 och 86 §. I fråga 
om sakinnehållet sker ingen större föränd-
ring.  

87 j §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om slutredovisning över delning. Den före-
slagna paragrafen motsvarar 17 kap. 17 § i 
aktiebolagslagen. Paragrafen ersätter gällan-
de 85 § 3 mom. I fråga om sakinnehållet sker 
ingen större förändring.  

87 k §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om hur en delning återgår. Den föreslagna 
paragrafen motsvarar 17 kap. 18 § i aktiebo-
lagslagen. Paragrafen ersätter hänvisningsbe-
stämmelsen i gällande 83 § 2 mom. I övrigt 
sker ingen större förändring i fråga om sak-
innehållet.  

88 §. En precisering föreslås av 2 mom. 
1 punkten så att det övertagande företag som 
där avses endast kan vara ett kreditinstitut i 
aktiebolagsform. Ett sådant kreditinstitut kan 
vara antingen ett sparbanksaktiebolag enligt 
91 § eller ett vanligt kreditinstitut i aktiebo-
lagsform som avses i lagen om affärsbanker 
och andra kreditinstitut i aktiebolagsform. 
Eftersom de skulder som överlåts i praktiken 
innehåller depositioner blir det sålunda en-
dast affärsbanker som i praktiken kan komma 
i fråga som övertagande kreditinstitut vid si-
dan av sparbanksaktiebolag. Det specialfall 
att den i momentet avsedda överföringen av 
affärsverksamhet omfattar överlåtelse av 
samtliga tillgångar och skulder till sina bok-
föringsvärden till ett sparbanksaktiebolag 
som bildas ska fortsättningsvis regleras sär-
skilt i 90 §. 

Föreslås att paragrafen ska få ett nytt 
4 mom. som gör det möjligt att överlåta en 
sparbanks alla tillgångar och skulder till ett 
verksamt sparbanksaktiebolag eller ett annat 
kreditinstitut i aktiebolagsform sålunda att 
den överlåtande sparbanken samtidigt ombil-
das till en stiftelse. Bestämmelsen skulle i 
praktiken göra det möjligt för en sparbank att 
fusioneras med ett verksamt sparbanksaktie-
bolag sålunda att stiftelsen skulle få aktier i 
sparbanksaktiebolaget som sådant vederlag 
som kan jämställas med fusionsvederlag. I 
dagens läge förutsätter ett sådant förfarande 
att sparbanken först ombildas till ett spar-
banksaktiebolag i enlighet med 90 § och där-
efter fusioneras det uppkomna sparbanksak-
tiebolaget med ett annat redan verksamt 
sparbanksaktiebolag. 

89 §. Hänvisningarna i 1—3 mom. föreslås 
bli ändrade så att de motsvarar de ovan före-
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slagna ändringarna av 4 och 5 kap. Dessutom 
föreslås en tydligare paragrafstruktur. I fråga 
om sakinnehållet sker ingen större förändring 
till denna del. 

90 §. Föreslås att hänvisningarna i 1 mom. 
ändras så att de motsvarar de föreslagna änd-
ringarna av 4 och 5 kap. I fråga om sakinne-
hållet sker ingen större förändring.  

Föreslås att 2 mom. upphävs på grund av 
det föreslagna 88 § 4 mom. 

92 §. Föreslås att 1 och 4 mom. ändras till 
följd av det föreslagna 88 § 4 mom. 

120 §. Föreslås att laghänvisningen i denna 
paragraf ändras så att den motsvarar gällande 
lag om kreditinstitutsverksamhet. 

122 §. Föreslås att laghänvisningen i 
2 mom. i denna paragraf ändras så att den 
motsvarar gällande lag om kreditinstituts-
verksamhet. 

125 §. Föreslås att laghänvisningen i denna 
paragraf ändras så att den motsvarar gällande 
lag om kreditinstitutsverksamhet. 

132 §. Föreslås att 2 mom. upphävs som 
onödigt. 

 
 

1.8 Värdepappersmarknadslagen och 
annan värdepapperslagstiftning 

Värdepappersmarknadslagen 

I regel tillämpas aktiebolagslagen 
(624/2006) på gränsöverskridande fusioner 
och delningar inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet av aktiebolag med verk-
samhet på värdepappersbörsen. I värdepap-
persmarknadslagen (495/1989) måste det in-
föras särskilda bestämmelser om hur bolag 
med verksamhet på värdepappersbörsen eller 
inom clearing ska delta i gränsöverskridande 
fusioner och delningar som avses i aktiebo-
lagslagen, på motsvarande sätt som det i vär-
depapperslagen föreskrivs om dessa bolags 
deltagande i bildandet av europabolag genom 
fusion. 

Det föreslås att 3 kap. 7 a § och 4 a kap. 
5 b § i värdepappersmarknadslagen ändras så 
att bestämmelserna utöver fusioner vid bil-
dande av europabolag också gäller gräns-
överskridande fusioner och delningar enligt 
aktiebolagslagen. Överföringen av ett över-
tagande finskt bolags hemort i samband med 

en gränsöverskridande fusion ska vara fort-
satt möjlig endast i samband med bildandet 
av europabolag enligt lagen och förordningen 
om europabolag. En flyttning av hemorten 
ska fortsättningsvis inte bli möjlig i samband 
med gränsöverskridande fusioner enligt ak-
tiebolagslagen. På ett sätt som motsvarar bil-
dandet av europabolag ska det vid gränsöver-
skridande fusioner och delningar enligt ak-
tiebolagslagen beaktas att endast i Finland 
registrerade aktiebolag får utöva fondbörs-
verksamhet och clearingverksamhet enligt 
bestämmelserna i värdepappersmarknadsla-
gen.  

 
 
 

Annan lagstiftning om värdepappersmarkna-
den 

I enlighet med motsvarande principer före-
slås ändringar också i 3 kap. 7 a § och 
4 a kap. 5 § i lagen om handel med standar-
diserade optioner och terminer (772/1988, 
nedan optionshandelslagen), 29 b, 29 c och 
34 b § i  lagen om placeringsfonder 
(48/1999), 20 b och 20 c 1 mom. i  lagen om 
värdepappersföretag (579/1996), 14 b § i la-
gen om värdeandelssystemet (826/1991 och 
14 b § i lagen om pantlåneinrättningar 
(1353/1992). Vid gränsöverskridande fusio-
ner och delningar i bolag som bedriver verk-
samhet som avses i dessa lagar bör de sär-
skilda kraven i respektive lag beaktas. De 
kan t.ex. gälla bolagets hemstat. Enligt op-
tionshandelslagen, lagen om placeringsfon-
der, lagen om värdeandelssystemet och lagen 
om pantlåneinrättningar ska optionsföretag, 
fondbolag och värdepapperscentralen och 
pantlåneinrättningar vara finska aktiebolag. 
Ett övertagande utländskt bolag får inte fort-
sätta sådan verksamhet i Finland. Därför ska 
t.ex. ett värdepappersföretag överlåta förvalt-
ningen av sina investeringsfonder till ett an-
nat finansieringsbolag före en gräsöverskri-
dande fusion, fusionera fonderna med fonder 
som förvaltas av ett annat finskt finansie-
ringsbolag eller upplösa fonderna. I fråga om 
förvaringsinstitut enligt lagen om placerings-
fonder och värdepappersföretag enligt lagen 
om värdepappersföretag följs dock de ovan 
anförda principerna för kreditinstitut. 
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2  Ikraft trädande 

Det föreslås att lagarna ska träda i kraft den 
15 december 2007. Enligt artikel 19 i direkti-
vet ska medlemsstaterna sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 

för att följa detta direktiv senast den 15 de-
cember 2007. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 

1. 

 

Lag  

om ändring av aktiebolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aktiebolagslagen av den 21 juli 2006 (624/2006) 16 kap. 6 § 1 mom., 7 § och 14 § 

1 mom., 17 kap. 6 § 1 mom., 7 §, 14 § 1 mom. och 15 § 4 mom. och 20 kap. 23 §, samt 
fogas till 16 kap. nya 19—28 § och en ny mellanrubrik före 19 § samt till 17 kap. nya 19—

27 § och en ny mellanrubrik före 19 § som följer: 
 

16 kap. 

Fusion 

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. Sådan rätt har även de borgenä-
rer vilkas fordran får indrivas utan dom eller 
beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/1961) och vilkas fordran har 
uppkommit senast den dag som avses i 
2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 § 

Bolagets skriftliga meddelande till borgenä-
rerna 

Bolaget ska senast en månad före den före-
skrivna dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till de av sina kända borgenärer 
som avses i 6 § 1 mom. och vilkas fordringar 
har uppkommit före registreringen av fu-
sionsplanen. Om en aktieägare i det över-

låtande bolaget eller en innehavare av op-
tionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier har krävt inlösen i 
enlighet med 13 §, ska borgenärerna under-
rättas om det antal aktier och rättigheter som 
kravet avser. Meddelandet kan sändas först 
efter den bolagsstämma som beslutat om fu-
sionen. Om bolagets samtliga aktieägare och 
innehavarna av de nämnda rättigheterna har 
meddelat att de avstår från sin inlösenrätt el-
ler om de inte annars har rätt till inlösen, kan 
meddelandet dock sändas tidigare. 

 
 

14 § 

Anmälan om verkställande av fusion 

De bolag som deltar i fusionen ska inom 
sex månader från fusionsbeslutet till regis-
termyndigheten göra anmälan om verkstäl-
lande av fusionen. I annat fall förfaller fusio-
nen. Till anmälan ska följande fogas: 

1) de i fusionen deltagande bolagens styrel-
seledamöters och verkställande direktörers 
försäkran om att denna lag har iakttagits vid 
fusionen, 

2) en revisors intyg om att det övertagande 
bolaget får fullt vederlag för det belopp som 
har tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns yttrande om den utredning som ska 
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ingå i fusionsplanen enligt 3 § 2 mom. 
9 punkten, 

3) en styrelseledamots eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts, samt 

4) de i fusionen deltagande bolagens beslut 
om fusionen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Gränsöverskridande fusion 

19 § 

Definition av gränsöverskridande fusion och 
olika sätt att verkställa en sådan 

Ett aktiebolag kan också delta i en sådan 
fusion enligt 1 och 2 § där ett utländskt bolag 
fusioneras med ett finskt bolag eller där ett 
finskt bolag fusioneras med ett utländskt bo-
lag (gränsöverskridande fusion). 

En gränsöverskridande fusion kan verkstäl-
las enligt 1 mom. endast om det utländska 
bolaget är ett sådant bolag som kan jämstäl-
las med ett aktiebolag (utländskt aktiebolag) 
och som 

1) är ett bolag som avses i artikel 1 i rådets 
första direktiv 68/151/EEG om samordning 
av de skyddsåtgärder som krävs i medlems-
staterna av de i artikel 58 andra stycket i för-
draget avsedda bolagen i bolagsmännens och 
tredje mans intressen, i syfte att göra skydds-
åtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (di-
rektiv 68/15/EEG), eller ett annat sådant bo-
lag som  

a) har ett aktiekapital eller motsvarande 
kapital,  

b) är en juridisk person, 
c) har egendom som ensam svarar för bola-

gets skulder, och  
d) omfattas av de villkor enligt den natio-

nella lagstiftningen som föreskrivs i direktiv 
68/151/EEG om skyddsåtgärder för aktieäga-
re, medlemmar och utomstående, samt 

2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och 
omfattas av lagstiftningen i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av dess stadgeenliga hemort 
eller platsen där centralförvaltningen eller 
huvudkontoret finns. 

Vid en gränsöverskridande kombinations-
fusion kan det övertagande bolaget registre-
ras i en sådan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet vars lagstiftning 
inte tillämpas på det överlåtande bolaget. 

Med bolag som deltar i en gränsöverskri-
dande fusion avses nedan i detta kapitel över-
låtande och övertagande aktiebolag och ut-
ländska aktiebolag. 

 
20 § 

Fusion av ett finskt bolag med en utländsk 
modersammanslutning 

Ett finskt aktiebolag kan också fusioneras 
med en sådan utländsk juridisk person som 
äger samtliga aktier i aktiebolaget och som 
jämställs med ett finskt andelslag, en finsk 
andelsbank eller sparbank eller ett ömsesidigt 
försäkringsbolag som är registrerat i en an-
nan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet och som omfattas av lagstift-
ningen i en annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. 

På det överlåtande finska aktiebolaget och 
på den övertagande utländska juridiska per-
sonen tillämpas vad som föreskrivs i detta 
kapitel om gränsöverskridande fusioner. 

 
21 § 

Tillämpning av bestämmelserna om fusion 

På gränsöverskridande fusioner tillämpas 
19—28 §. 

 
22 § 

Fusionsplan och styrelsens redogörelse  

Bolag som deltar i en gränsöverskridande 
fusion ska upprätta en fusionsplan enligt 3 § 
och denna paragraf. För ett utländskt aktiebo-
lag ska fusionsplanen upprättas och under-
tecknas av bolagets behöriga organ. 

Fusionsplanen ska utöver vad som anges i 
3 § 2 mom. innehålla 

1) uppgift om bolagsformen för de bolag 
som deltar i fusionen och för dem som läm-
nar eventuellt fusionsvederlag samt förslag 
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till bolagsform för det bolag som bildas ge-
nom kombinationsfusion, 

2) uppgift om de register som de i fusionen 
deltagande utländska bolagen har registrerats 
i och registrens kontaktuppgifter, 

3) vid absorptionsfusion det övertagande 
bolagets bolagsordning sådan den träder i 
kraft i den ändrade lydelsen enligt 3 § 
2 mom. 3 punkten, 

4) förslag till tidpunkt från vilken transak-
tionerna i de i fusionen deltagande bolagen 
bokföringsmässigt anses utförda för det över-
tagande bolagets räkning, 

5) utredning om den gränsöverskridande 
fusionens sannolika följder för sysselsätt-
ningen, 

6) utredning om de förfaranden enligt vilka 
detaljerade regler fastställs för arbetstagarnas 
deltagande i fastställandet av de rättigheter 
som gäller deras medverkan i det övertagan-
de bolaget, samt 

7) utredning om vilka bokslut i de i fusio-
nen deltagande bolagen som har använts för 
att fastställa villkoren för fusionen. 

Styrelsen i varje bolag som deltar i fusio-
nen ska göra en utredning om fusionens san-
nolika konsekvenser för aktieägarna, borge-
närerna och arbetstagarna till den del konse-
kvenserna inte framgår av fusionsplanen. 

Varje bolag som deltar i fusionen ska hålla 
den i 3 mom. avsedda utredningen tillgänglig 
för aktieägarna, borgenärerna och företrädar-
na för personalen eller, om företrädare inte 
finns, för personalen och sända utredningen 
till aktieägarna i enlighet med vad som före-
skrivs i 11 §. 

Om bolaget får ett yttrande av företrädarna 
för personalen om den i 3 mom. avsedda ut-
redningen, ska det fogas till utredningen, hål-
las tillgängligt för aktieägarna samt sändas 
till dem i enlighet med vad som föreskrivs i 
11 §. 

 
23 § 

En oberoende sakkunnigs rapport 

På den rapport av en oberoende sakkunnig 
som gäller en plan för gränsöverskridande 
fusion och som avser ett finskt aktiebolag 
tillämpas bestämmelserna om revisorsyttran-
de i 4 §. 

Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de bolag som deltar i en gränsöverskri-
dande fusion får dock gemensamt utse en el-
ler flera oberoende sakkunniga för att lämna 
en gemensam rapport om planen för den 
gränsöverskridande fusionen till alla de bolag 
som deltar i fusionen. Som sådan rapportör 
kan också en oberoende sakkunnig utses en-
ligt lagstiftningen i den medlemsstat vars lag-
stiftning tillämpas på det i fusionen deltagan-
de utländska bolaget. 

 
24 § 

Registrering av fusionsplanen, kallelse på 
borgenärerna, fusionsbeslut och inlösen 

De finska aktiebolag som deltar i en gräns-
överskridande fusion ska anmäla fusionspla-
nen för registrering på det sätt som förskrivs i 
5 §. En rapport enligt 23 § ska fogas till an-
mälan. 

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fins-
ka aktiebolag finns i 6—8 §. 

Bestämmelser om finska aktiebolags fu-
sionsbeslut finns i 9—11 §. Bestämmelser 
om rättsverkningarna av fusionsbeslut i fins-
ka bolag när fusionen registreras i Finland 
finns i 12 §. 

Bestämmelser om inlösen av aktier, op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier i överlåtande finska 
bolag finns i 13 §. 

 
 

25 § 

Verkställande av fusion som registreras i 
Finland 

Om ett finskt aktiebolag är övertagande bo-
lag vid en gränsöverskridande fusion, ska de 
i fusionen deltagande bolagen anmäla fusio-
nen för registrering på det sätt som föreskrivs 
i 14 § inom sex månader från det att de fins-
ka bolag som deltar i fusionen har beslutat 
om fusionen och de övriga i fusionen delta-
gande bolagen har fått ett intyg om att de åt-
gärder och formaliteter som fusionen förut-
sätter har vidtagits. Intyget ska vara utfärdat 
av registermyndigheten eller någon annan 
behörig myndighet i den stat vars lagstiftning 
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tillämpas på det utländska aktiebolag som 
deltar i fusionen. 

I fråga om fusioner enligt denna paragraf 
tillämpas 15 § på villkoren för registrering av 
fusioner. Dessutom förutsätts det att de ut-
ländska aktiebolag som deltar i fusionen 
godkänner lösningsrätten enligt 13 § och att 
bestämmelserna om arbetstagarnas represen-
tation har fastställts enligt lagen om personal-
representation i företagens förvaltning 
(725/1990) nedan lagen om personalrepre-
sentation och att samtliga i fusionen delta-
gande bolag har godkänt fusionsplanen på 
lika villkor. 

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på 
tjänstens vägnar anmäla registreringen av fu-
sionen till den utländska registermyndighet i 
vars register det överlåtande utländska bola-
get är registrerat. 

Bestämmelser om det överlåtande finska 
bolagets slutredovisning finns i 17 §. 

 
26 § 

Verkställande av fusion som registreras i en 
annan stat 

Om ett finskt aktiebolag fusioneras med ett 
övertagande utländskt aktiebolag, ska i fu-
sionen deltagande finska bolag hos register-
myndigheten inom sex månader från fu-
sionsbeslutet ansöka om tillstånd att verkstäl-
la fusionen. I annat fall förfaller fusionen. 
Till ansökan ska fogas fusionsbesluten samt 
försäkran av det finska bolagets styrelsele-
damöter och verkställande direktör om att 
bestämmelserna i denna lag har följts vid fu-
sionen och intyg av en styrelseledamot eller 
verkställande direktören om att meddelande-
na enligt 7 § har sänts. Om inlösenförfarande 
enligt 13 § har inletts, ska detta anmälas till 
registermyndigheten i samband med att verk-
ställandet anmäls. 

På förutsättningarna för att tillstånd ska 
kunna beviljas tillämpas 15 § vid fusioner 
enligt denna paragraf. Dessutom förutsätts 
det att de utländska aktiebolag som deltar i 
fusionen godkänner lösningsrätten enligt 
13 § och att registermyndigheten ges en ut-
redning om att personalens medverkan i det 
övertagande bolaget ordnas på ett sätt som 
motsvarar artikel 16 i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2005/56/EG om gräns-
överskridande fusioner av bolag med begrän-
sat ansvar (direktiv 2005/56/EG). Register-
myndighetens beslut om tillståndet ska regi-
streras på tjänstens vägnar. 

Om egendom som tillhör ett finskt bolag 
som deltar i en fusion som avses i denna pa-
ragraf omfattas av företagsinteckning enligt 
företagsinteckningslagen (634/1984) vid fu-
sionen, får tillstånd beviljas under förutsätt-
ning att en registreringsduglig ansökan sam-
tidigt är anhängig om överföring av inteck-
ningen på en filial som inrättas i Finland eller 
att inteckningen har dödats. 

För de finska aktiebolag som deltar i en 
gränsöverskridande fusion utfärdar register-
myndigheten ett intyg om att ett i 1 mom. av-
sett tillstånd har beviljats. I intyget bekräftar 
registermyndigheten att de i fusionen delta-
gande finska bolagen har vidtagit alla åtgär-
der som fusionen förutsätter och alla formali-
teter som förutsätts i lag. I intyget ska anges 
att ett till registermyndigheten anmält inlö-
senförfarande enligt 13 § har inletts. Intyget 
ska inom sex månader från utfärdandet läm-
nas till den behöriga myndigheten i den stat 
vars lagstiftning tillämpas på det övertagande 
utländska aktiebolaget, annars förfaller inty-
get. 

Efter anmälan från den utländska myndig-
heten som har registrerat fusionen ska regis-
termyndigheten utan dröjsmål på tjänstens 
vägnar avregistrera det fusionerade finska 
bolaget. 

Bestämmelser om det överlåtande finska 
bolagets slutredovisning finns i 17 §. 

 
27 § 

Fusionens rättsverkningar 

Bestämmelser om rättsverkningarna av en 
gränsöverskridande fusion vid fusion enligt 
25 § finns i 16 §. 

Det överlåtande bolagets tillgångar och 
skulder övergår utan likvidationsförfarande 
till det övertagande bolaget vid fusion enligt 
26 § när fusionen träder i kraft enligt lagstift-
ningen i den stat vars lagstiftning gäller för 
det övertagande bolaget. Samtidigt upplöses 
det överlåtande finska bolaget, och det över-
låtande bolagets aktieägare och innehavare 
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av optionsrätter och andra särskilda rättighe-
ter får rätt till fusionsvederlag i enlighet med 
fusionsplanen. De aktier i det överlåtande bo-
laget som det överlåtande bolaget äger med-
för inte rätt till fusionsvederlag. 

 
28 § 

Gränsöverskridande fusioners giltighet 

En gränsöverskridande fusion kan inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den har 
trätt i kraft enligt 27 §. 

 
 

17 kap. 

Delning 

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. Sådan rätt har även de 
borgenärer vilkas fordran får drivas in utan 
dom eller beslut i den ordning som föreskrivs 
i lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg  och vilkas fordran har upp-
kommit den dag som avses i 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 § 

Bolagets skriftliga meddelande till borgenä-
rerna 

Bolaget ska senast en månad före den före-
skrivna dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till de av sina kända borgenärer 
som avses i 6 § 1 mom. och vilkas fordringar 
har uppkommit före registreringen av del-
ningsplanen. Om en aktieägare i det ur-
sprungliga bolaget eller en innehavare av op-
tionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier har krävt inlösen i 
enlighet med 13 §, ska borgenärerna under-
rättas om det antal aktier och rättigheter som 
kravet avser. Meddelandet kan sändas först 
efter den bolagsstämma som beslutat om del-

ningen. Om bolagets samtliga aktieägare och 
innehavarna av de nämnda rättigheterna har 
meddelat att de avstår från sin inlösenrätt el-
ler om de inte annars har rätt till inlösen, kan 
meddelandet dock sändas tidigare. 

 
 

14 § 

Anmälan om verkställande av delning 

De bolag som deltar i en delning ska inom 
sex månader från delningsbeslutet till regis-
termyndigheten göra anmälan om verkstäl-
lande av delningen, vid äventyr att delningen 
förfaller. Till anmälan ska fogas 

1) de i delningen deltagande bolagens sty-
relseledamöters och verkställande direktörers 
försäkran om att denna lag har iakttagits vid 
delningen, 

2) en revisors intyg om att det övertagande 
bolaget får fullt vederlag för det belopp som 
har tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns yttrande om den utredning som ska 
ingå i delningsplanen enligt 3 § 2 mom. 
9 punkten, 

3) en styrelseledamots eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts, samt 

4) de i delningen deltagande bolagens be-
slut om delningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

15 § 

Förutsättningar för registrering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om företagsinteckning enligt företagsin-

teckningslagen har fastställts i det ursprung-
liga bolagets egendom, får delningen inte re-
gistreras om inte bolagets och inteckningsha-
varnas avtal om reglering av inteckningarnas 
företrädesrätt samtidigt registreras på ansö-
kan. Om dessutom det övertagande verk-
samma bolaget har företagsinteckning enligt 
företagsinteckningslagen och det övertar det 
ursprungliga bolagets företagsinteckning, får 
delningen inte registreras om inte det ur-
sprungliga bolagets och det övertagande bo-
lagets samt inteckningsinnehavarnas avtal 
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om reglering av inteckningarnas företrädes-
rätt samtidigt registreras på ansökan. 

 
 

Gränsöverskridande delning 

19 § 

Definition av gränsöverskridande delning 
och olika sätt att verkställa en sådan 

Ett aktiebolag kan också delta i en sådan 
delning enligt 1 och 2 § där ett utländskt bo-
lag genom delning överlåts till ett finskt bo-
lag eller där ett finskt bolag genom delning 
överlåts till ett utländskt bolag (gränsöver-
skridande delning). 

En gränsöverskridande delning kan verk-
ställas enligt 1 mom. endast om det utländska 
bolaget är ett sådant bolag som kan jämstäl-
las med aktiebolag (utländskt aktiebolag) och 
som 

1) är ett bolag som avses i artikel 1 i direk-
tiv 68/151/EEG eller ett annat sådant bolag 

a) har ett aktiekapital eller motsvarande 
kapital,  

b) är en juridisk person, 
c) har egendom och som ensam svarar för 

bolagets skulder, och  
d) omfattas av de villkor enligt den natio-

nella lagstiftningen som föreskrivs i direktiv 
68/151/EEG om skyddsåtgärder för aktieäga-
re, medlemmar och utomstående, samt 

2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och 
omfattas av lagstiftningen i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av dess stadgeenliga hemort 
eller platsen där centralförvaltningen eller 
huvudkontoret finns. 

Med bolag som deltar i en gränsöverskri-
dande delning avses nedan i detta kapitel ur-
sprungliga aktiebolag, övertagande aktiebo-
lag och utländska aktiebolag. 

 
 

20 § 

Tillämpning av bestämmelserna om delning 

På gränsöverskridande delningar tillämpas 
19—27 §. 

21 § 

Delningsplan 

Bolag som deltar i en gränsöverskridande 
delning ska upprätta en delningsplan enligt 
3 § och denna paragraf. För ett utländskt ak-
tiebolag ska delningsplanen upprättas och 
undertecknas av bolagets behöriga organ. 

Delningsplanen ska utöver vad som anges i 
3 § 2 mom. innehålla 

1) uppgift om bolagsformen för de bolag 
som deltar i delningen och förslag till bolags-
form för det bolag som bildas genom del-
ningen, 

2) uppgift om de register som de i delning-
en deltagande utländska bolagen har registre-
rats i och registrens kontaktuppgifter, 

3) vid delning genom överlåtelse till ett 
verksamt bolag, det övertagande bolagets nya 
bolagsordning i den ändrade lydelsen enligt 
3 § 2 mom. 3 punkten, 

4) förslag till tidpunkt från vilken transak-
tionerna i de bolag som deltar i delningen 
bokföringsmässigt anses utförda för det över-
tagande bolagets räkning, 

5) utredning om den gränsöverskridande 
delningens sannolika följder för sysselsätt-
ningen, 

6) utredning om de förfaranden enligt vilka 
detaljerade regler fastställs för arbetstagarnas 
deltagande i fastställandet av de rättigheter 
som gäller om medverkan i det övertagande 
bolaget, samt 

7) utredning om vilka bokslut i de i del-
ningen deltagande bolagen som har använts 
för att fastställa villkoren för delningen 

8) utredning om hur delningen verkställs 
och förslag till åtgärder som säkerställer att 
aktieägarna behandlas lika i ett läge där 
ikraftträdandet av delningen förhindras i nå-
gon stat på det sätt som avses i 25 § 6 mom. 

 
22 § 

En oberoende sakkunnigs rapport 

På den rapport av en oberoende sakkunnig 
som gäller en plan för gränsöverskridande 
delning och som avser ett finskt aktiebolag 
tillämpas bestämmelserna om revisorsyttran-
de i 4 §. 
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Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de bolag som deltar i en gränsöverskri-
dande delning får dock gemensamt utse en 
eller flera oberoende sakkunniga för att läm-
na en gemensam rapport om planen för den 
gränsöverskridande delningen till alla de bo-
lag som deltar i delningen. Som sådan rap-
portör kan också en oberoende sakkunnig ut-
ses enligt lagstiftningen i den medlemsstat 
vars lagstiftning tillämpas på det utländska 
deltagande bolaget. 

 
23 § 

Registrering av delningsplanen, kallelse på 
borgenärerna, delningsbeslut och inlösen 

De finska aktiebolag som deltar i en gräns-
överskridande delning ska anmäla delnings-
planen för registrering på det sätt som i 5 § 
föreskrivs om registrering av delningsplan. 
En rapport enligt 22 § ska fogas till anmälan. 

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fins-
ka aktiebolag finns i 6—8 §. 

Bestämmelser om finska aktiebolags del-
ningsbeslut finns i 9—11 §. Bestämmelser 
om rättsverkningarna av delningsbeslut i 
finska bolag när delningen registreras i Fin-
land finns i 12 §. 

Bestämmelser om inlösen av aktier, op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier i överlåtande finska 
aktiebolag finns i 13 §. 

 
24 § 

Verkställande av delning som registreras i 
Finland 

Om ett finskt aktiebolag är övertagande bo-
lag vid en gränsöverskridande delning, ska 
de bolag som deltar i delningen anmäla del-
ningen för registrering på det sätt som före-
skrivs i 14 § inom sex månader från det att de 
deltagande finska bolagen har beslutat om 
delningen och de övriga deltagande bolagen 
har fått ett intyg över att de åtgärder och 
formaliteter som delningen förutsätter har 
vidtagits. Intyget ska vara utfärdat av regis-
termyndigheten eller någon annan behörig 
myndighet i den stat vars lagstiftning tilläm-
pas på det utländska aktiebolag som deltar i 

delningen. Till anmälan om verkställande ska 
dessutom fogas en försäkran där styrelsele-
damöterna och verkställande direktören i det 
i delningen deltagande övertagande finska 
bolaget förklarar att det ursprungliga bola-
gets tillgångar övergår i det övertagande 
finska bolagets ägo i enlighet med delnings-
planen senast då ikraftträdandet av delningen 
registreras i Finland. 

I fråga om delningar enligt denna paragraf 
tillämpas 15 § på villkoren för registrering av 
delning. Dessutom förutsätts det att de ut-
ländska aktiebolag som deltar i delningen 
godkänner lösningsrätten enligt 13 § och att 
bestämmelserna om arbetstagarnas represen-
tation har fastställts enligt lagen om personal-
representation och att samtliga deltagande 
bolag har godkänt delningsplanen på lika 
villkor. 

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på 
tjänstens vägnar anmäla registreringen av 
delningen till den utländska registermyndig-
het i vars register det ursprungliga utländska 
bolaget är registrerat. 

Bestämmelser om det ursprungliga finska 
bolagets slutredovisning finns i 17 §. 

 
 

25 § 

Verkställande av delning som registreras i en 
annan stat 

Om ett finskt aktiebolag genom delning 
överlåts till ett övertagande utländskt aktie-
bolag, ska de finska bolag som deltar i del-
ningen hos registermyndigheten inom sex 
månader från delningsbeslutet ansöka om 
tillstånd att verkställa delningen. I annat fall 
förfaller delningen. Till ansökan ska fogas 
delningsbesluten samt försäkran av det finska 
aktiebolagets styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör om att bestämmelserna i denna 
lag har följts vid delningen och intyg av en 
styrelseledamot eller verkställande direktören 
över att meddelandena enligt 7 § har sänts. 
Om inlösenförfarande enligt 13 § har inletts, 
ska detta anmälas till registermyndigheten i 
samband med att verkställandet anmäls. 

På förutsättningarna för att tillstånd ska 
kunna beviljas tillämpas 15 § vid delningar 
enligt denna paragraf. Dessutom förutsätts 
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det att de utländska aktiebolag som deltar i 
delningen godkänner lösningsrätten enligt 
13 § och att registermyndigheten ges en ut-
redning om att personalens medverkan i det 
övertagande bolaget ordnas på ett sätt som 
motsvarar artikel 16 i direktiv 2005/56/EG. 
Registermyndighetens beslut om tillståndet 
ska registreras på tjänstens vägnar. 

Om egendom som tillhör ett finskt bolag 
som deltar i delningen omfattas av företags-
inteckning enligt företagsinteckningslagen 
vid delning enligt denna paragraf, får till-
stånd beviljas under förutsättning att en regi-
streringsduglig ansökan samtidigt är anhäng-
ig om överföring av inteckningen på en filial 
som inrättas i Finland eller att inteckningen 
har dödats. 

För de finska aktiebolag som deltar i en 
gränsöverskridande delning utfärdar regis-
termyndigheten ett intyg om att ett i 1 mom. 
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de i delningen 
deltagande finska bolagen har vidtagit alla 
åtgärder som delningen förutsätter och alla 
formaliteter som förutsätts i lag. I intyget ska 
anges att ett till registermyndigheten anmält 
inlösenförfarande enligt 13 § har inletts. In-
tyget ska inom sex månader från utfärdandet 
lämnas till den behöriga myndigheten i den 
stat vars lagstiftning tillämpas på det överta-
gande utländska aktiebolaget, annars förfaller 
intyget. 

Efter anmälan från den utländska register-
myndighet som har registrerat delningen eller 
på basis av någon annan tillförlitlig utredning 
ska registermyndigheten utan dröjsmål på 
tjänstens vägnar vid total delning avregistrera 
det delade finska bolaget och vid partiell del-
ning anteckna delningen i registret. 

Om en total delning eller partiell delning 
träder i kraft stegvis till följd av att delningen 
träder i kraft vid olika tidpunkter enligt lag-
stiftningen i de olika övertagande staterna, 
betraktas de delar av delningen som har trätt i 
kraft som partiell delning. Detta förfarande 
gäller också i sådana fall där ikraftträdandet 
av en delning förhindras i någon stat men har 
trätt i kraft eller kommer att träda i kraft i en 
annan stat i enlighet med delningsplanen. 

Bestämmelser om det ursprungliga finska 
bolagets slutredovisning finns i 17 §. 

 

26 § 

Delningens rättsverkningar 

Bestämmelser om rättsverkningarna av en 
gränsöverskridande delning vid delning en-
ligt 24 § finns i 16 §. 

Det ursprungliga bolagets tillgångar och 
skulder övergår utan likvidationsförfarande 
till det övertagande bolaget vid delning enligt 
25 § när delningen träder i kraft enligt lag-
stiftningen i den stat vars lagstiftning gäller 
för det övertagande bolaget. Samtidigt får det 
ursprungliga bolagets aktieägare samt inne-
havare av optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter rätt till delningsvederlag i enlighet 
med delningsplanen. Vid partiell delning 
överförs dock endast de i delningsplanen de-
lade tillgångarna och skulderna. På det soli-
dariska ansvaret för de bolag som deltar i 
delningen och på delningen av tillgångar som 
inte nämns i planen om total delning tilläm-
pas 16 § 5 och 6 mom. Vid total delning upp-
löses det ursprungliga bolaget då delningen 
har trätt i kraft för alla de övertagande bola-
gens del. 

 
27 § 

Gränsöverskridande delningars giltighet 

En gränsöverskridande delning kan inte 
förklaras ogiltig eller ändras efter det att den 
har trätt i kraft enligt 26 §. 

 
20 kap. 

Upplösning av bolag 

23 § 

Minskning av bolagets tillgångar 

Om bolagets styrelse konstaterar att bola-
gets eget kapital är negativt, ska den utan 
dröjsmål göra en registeranmälan om förlus-
ten av aktiekapitalet. Registeranteckningen 
om förlusten av aktiekapitalet kan strykas till 
följd av bolagets registeranmälan, om bola-
gets eget kapital på det sätt som framgår av 
en till registeranmälan fogad balansräkning 
och annan utredning enligt 2 mom. utgör 
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över hälften av aktiekapitalet. Om bolaget 
enligt lag eller bolagsordningen är skyldigt 
att välja en revisor, ska balansräkningen och 
annan utredning vara reviderade.  

När beloppet av eget kapital beräknas en-
ligt 1 mom. hänförs kapitallån som avses i 
12 kap. till det egna kapitalet. Den ackumule-
rade differensen (avskrivningsdifferens) mel-
lan bokförda och planenliga avskrivningar på 
bolagets egendom samt frivilliga reserver ska 
dessutom beaktas som ökning av bolagets 
eget kapital. Om bolagets sannolika överlå-
telsepris inte bara tillfälligt är betydligt högre 
än bokföringsvärdet, får även skillnaden mel-
lan det sannolika överlåtelsepriset och bokfö-
ringsvärdet beaktas som ökning av det egna 
kapitalet. Vid dessa ökningar av det egna ka-
pitalet ska särskild försiktighet iakttas och en 
motiverad redogörelse om dem lämnas i 
verksamhetsberättelsen eller med stöd av 
8 kap. 5 § 1 mom. i noter till balansräkning-
en. 

Om bolagets styrelse konstaterar att bola-
gets eget kapital utgör mindre än hälften av 

aktiekapitalet, ska 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, ska styrelsen utan dröjsmål 
sammankalla bolagsstämman för att besluta 
om eventuell sanering av bolagets ekonomi. 
Bolagsstämman ska hållas inom tre månader 
från det att bokslutet upprättats. På framläg-
gande av bokslutet och verksamhetsberättel-
sen och sändandet av dem till aktieägarna 
tillämpas 5 kap. 21 §. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                       

20  . 
Efter det att denna lag har antagits kan re-

gistermyndigheten registrera och utfärda kal-
lelse angående en fusions- eller delningsplan 
om gränsöverskridande fusion eller delning, 
och ett finskt aktiebolag som deltar i fusion 
eller delning kan utfärda kallelse till den bo-
lagsstämma som beslutar om godkännandet 
av planen, så som bestäms i denna lag. 

————— 
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2. 

 

Lag  

om ändring av 1 § i lagen införande av aktiebolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 1 § 3 mom. i lagen av den 21 juli 2006 om införande av aktiebolagslagen (625/2006) 

som följer: 
 

1 § 

Aktiebolagslagens ikraftträdande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om det någon annanstans i lagstiftningen 

hänvisas till en bestämmelse i den gamla la-
gen eller annars avses en bestämmelse i den 
gamla lagen, ska 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. På bostadsaktiebo-
lag och på bolag som avses i 2 § 2 mom. i la-
gen om bostadsaktiebolag tillämpas dock be-
stämmelserna i den nya lagens 16 kap. 1—
18 § och på bolag som avses i 2 § 1 mom. i 
lagen om bostadsaktiebolag bestämmelserna 
i den nya lagens 16 kap. till den del det i la-
gen om bostadsaktiebolag hänvisas till den 
gamla lagens bestämmelser om fusion. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                       

20  . 
Efter det att denna lag har antagits kan re-

gistermyndigheten registrera och utfärda 
kungörelse om en fusions- eller delningsplan 
om fusion, och ett bolag som deltar i en fu-
sion kan utfärda kallelse till den bolags-
stämma som beslutar om godkännandet av 
planen, så som bestäms i lag. 

————— 
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3. 

Lag  

om ändring av lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 4 kap. 15 § 1—3 mom., 

16 och 17 kap. samt 22 kap 1 § 1 punkten, av dem 4 kap. 15 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
462/2007 och 16 kap. sådant det lyder delvis ändrat i lag 72/2003 och lag 628/2006 samt 

fogas till 4 kap. 26 § ett nytt 4 mom. som följer: 
 

4 kap. 

Andelsstämman och fullmäktige 

15 § 

Möteshandlingarna samt framläggande och 
sändande av dem 

Om bokslutet behandlas vid en andels-
stämma, ska bokslutshandlingarna eller ko-
pior av dessa minst en vecka före stämman 
hållas framlagda för medlemmarna på an-
delslagets huvudkontor eller webbsidor och 
utan dröjsmål sändas till de medlemmar som 
ber om det. Om vid stämman behandlas an-
delslagets fusionering med ett annat andels-
lag, delning eller andelslagets ombildning till 
aktiebolag, ska handlingarna hållas framlag-
da minst en månad före stämman och utan 
dröjsmål sändas till de medlemmar som ber 
om det. 

Om vid stämman behandlas ett ärende som 
avses i 12 §, skall styrelsen utarbeta en redo-
görelse för de händelser efter bokslutet som 
väsentligt inverkar på andelslagets ställning. 
Förvaltningsrådet och revisorerna skall ge 
sitt utlåtande om redogörelsen. Utlåtanden 
behöver dock inte ges, om styrelsen i kallel-
sen till stämman meddelar att den inte har 
kännedom om några sådana händelser som 
väsentligt inverkar på andelslagets ställning. 
Något revisorsutlåtande förutsätts inte, om 
andelslaget enligt lag eller stadgarna inte är 
skyldigt att välja en revisor. De handlingar 
som gäller det senaste bokslutet, andels-
stämmans beslut angående nämnda räken-
skapsperiods överskott eller förlust samt sty-

relsens redogörelse och utlåtandena om den 
skall hållas framlagda och sändas på det sätt 
som avses i 1 mom.  

Om fusion, delning eller ombildande till 
aktiebolag behandlas vid en andelsstämma 
ska fusions- eller delningsplanen eller planen 
angående ändring av associationsform samt 
revisorernas yttranden om saken hållas fram-
lagda och sändas på det sätt föreskrivs i 
1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
26 § 

Klandrande av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Talan enligt 3 mom. angående ett fusions- 

eller delningsbeslut får dock inte väckas när 
mer än sex månader har förflutit från det att 
fusionen eller delningen har registrerats. 

 
16 kap. 

Fusion 

Definitioner samt verkställande av fusion 

1 § 

Fusion 

Ett andelslag (överlåtande andelslag) kan 
fusioneras med ett annat andelslag (överta-
gande andelslag) så att det överlåtande an-
delslagets tillgångar och skulder övergår till 
det övertagande andelslaget, varvid det över-
låtande andelslagets medlemmar som fu-
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sionsvederlag får andelar i det övertagande 
andelslaget. Fusionsvederlaget får också be-
stå 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 andelslag fu-

sioneras med ett övertagande andelslag (ab-
sorptionsfusion), eller så att 

2) minst två överlåtande andelslag fusione-
ras och tillsammans bildar ett övertagande 
andelslag (kombinationsfusion). 

Med dottersammanslutningsfusion avses en 
absorptionsfusion där de i fusionen deltagan-
de andelslagen och aktiebolagen äger det 
överlåtande aktiebolagets samtliga aktier 
samt eventuella optionsrätter och andra sär-
skilda till aktier berättigande rättigheter. Det-
samma gäller ett dotterandelslags fusion med 
moderandelslaget, om det inte finns andra 
medlemmar i dotterandelslaget. 

Med trepartsfusion avses en absorptionsfu-
sion där en annan part än det övertagande 
andelslaget ger fusionsvederlag. 

Med andelslag som deltar i en fusion avses 
i detta kapitel överlåtande andelslag och 
övertagande andelslag. Vid dotteraktiebo-
lagsfusion genom dottersammanslutningsfu-
sion gäller det som i fråga om överlåtande 
dotterbolage föreskrivs om dotterbolagsfu-
sioner i 16 kap. i aktiebolagslagen 
(624/2006). 

 
Fusionsplan och revisorsyttrande 

3 § 

Fusionsplan 

De i fusionen deltagande andelslagens sty-
relser ska upprätta en skriftlig fusionsplan 
som dateras och undertecknas. Vid en tre-
partsfusion ska fusionsplanen undertecknas 
också av den som ger fusionsvederlag. 

Fusionsplanen ska uppta 
1) firmor, företags- och organisations-

nummer eller motsvarande identifierings-
uppgifter och hemorter för de i fusionen del-

tagande andelslagen och en eventuell tredje 
part som ger fusionsvederlag, 

2) en utredning om orsakerna till fusionen, 
3) vid absorptionsfusion förslag till eventu-

ella ändringar i det övertagande andelslagets 
stadgar samt vid en kombinationsfusion för-
slag till stadgar för det andelslag som bildas 
och till förfarandet vid val av verksamhetsor-
gan för andelslaget, 

4) förslag till det antal andelar, tilläggsan-
delar och placeringsandelar av olika slag som 
eventuellt ska ges som fusionsvederlag, 

5) förslag till eventuellt annat fusionsveder-
lag och, om vederlaget består av optionsrätter 
eller andra särskilda rättigheter som berätti-
gar till tilläggsandelar eller placeringsande-
lar, de villkor som enligt 11 kap. 13 § eller 
12 kap. 1 § är förenade med dessa, 

6) förslag till fördelning av fusionsvederla-
get, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get 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 tilläggsandelar eller 
placeringsandelar i det överlåtande bolaget, 

8) utredning om det överlåtande andelsla-
gets tillgångar, skulder och eget kapital samt 
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, om den inverkan som fusio-
nen planeras få på det övertagande andelsla-
gets balansräkning och om de bokföringsme-
toder som ska tillämpas på fusionen, 

9) förslag som avser de fusionerande an-
delslagens rätt att besluta om sådana arran-
gemang utöver sedvanlig affärsverksamhet 
som påverkar deras egna kapital eller antal 
andelar, 

10) utredning om sådana kapitallån beträf-
fande vilka borgenärerna i enlighet med 6 § 
kan motsätta sig fusionen, 

11) utredning om det antal andelar, 
tilläggsandelar och placeringsandelar som det 
överlåtande andelslaget och dess dottersam-
manslutningar äger i det övertagande andels-
laget och dess moderandelslag samt om det 
antal motsvarande andelar som de i fusionen 
deltagande andelslagen äger i det överlåtande 
andelslaget, 

12) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i fusionen deltagande andelsla-
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gens egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen (634/1984), 

13) utredning om eller förslag till särskilda 
förmåner och rättigheter för de i fusionen 
deltagande andelslagens förvaltningsråds- 
och styrelseledamöter, verkställande direktö-
rer, revisorer och revisorer som ger yttrande 
om fusionsplanen, 

14) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställandet av fusionen, 
samt 

15) förslag till eventuella andra fusions-
villkor. 

På en dottersammanslutningsfusion tilläm-
pas inte 2 mom. 4—7 och 9 punkten. 

 
4 § 

Revisorsyttrande 

De fusionerande andelslagens styrelser ska 
utse en eller flera revisorer med uppgift att ge 
varje i fusionen deltagande andelslag ett ytt-
rande om fusionsplanen. I yttrandet ska be-
dömas om fusionsplanen ger riktiga och till-
räckliga uppgifter om grunderna för bestäm-
mande av fusionsvederlaget samt om fördel-
ningen av vederlaget. I yttrandet till det över-
tagande andelslaget ska dessutom nämnas 
om fusionen kan äventyra betalningen av an-
delslagets skulder. 

Om de i fusionen deltagande andelslagens 
samtliga medlemmar ger sitt samtycke eller 
om det är fråga om en dottersammanslut-
ningsfusion, räcker det med ett yttrande om 
huruvida fusionen kan äventyra betalningen 
av andelslagets skulder. 

 
 

Registrering av fusionsplanen och kallelse på 
borgenärerna 

5 § 

Registrering av fusionsplanen 

Fusionsplanen ska anmälas för registrering 
inom en månad från undertecknandet av pla-
nen. Till anmälan ska fogas ett sådant yttran-
de som avses i 4 §. 

Anmälan ska göras gemensamt av de an-
delslag som deltar i fusionen. Anmälan om 

en dottersammanslagningsfusion ska göras 
av moderandelslaget. 

Fusionen förfaller, om anmälan inte görs 
inom föreskriven tid eller om registrering 
vägras. 

 
6 § 

Kallelse på borgenärerna 

De borgenärer i det överlåtande bolaget 
vilkas fordran på bolaget har uppkommit före 
registreringen av fusionsplanen har rätt att 
motsätta sig fusionen. Sådan rätt har även de 
borgenärer vilkas fordran får drivas in utan 
dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i 
lagen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg (367/1961) och vilkas fordran 
har uppkommit senast den i 2 mom. före-
skrivna dagen. 

Registermyndigheten ska på ansökan av 
det överlåtande andelslaget utfärda en kallel-
se på de borgenärer som avses i 1 mom., i 
vilken nämns deras rätt att motsätta sig fu-
sionen med ett skriftligt meddelande till re-
gistermyndigheten senast den dag som 
nämns i kallelsen. Ansökan om kallelse ska 
göras inom fyra månader från registreringen 
av fusionsplanen, annars förfaller fusionen. 
Registermyndigheten ska publicera kallelsen 
i den officiella tidningen senast tre månader 
före den föreskrivna dagen och registrera kal-
lelsen på tjänstens vägnar. 

På ansökan av det övertagande andelslaget 
ska kallelse utfärdas också på det övertagan-
de andelslagets borgenärer, om fusionen en-
ligt det revisorsyttrande som avses i 4 § kan 
äventyra betalningen av det övertagande an-
delslagets skulder. På det övertagande an-
delslagets borgenärer tillämpas vad som i 
detta kapitel föreskrivs om det överlåtande 
andelslagets borgenärer. 

 
7 § 

Andelslagets skriftliga meddelande till bor-
genärerna 

Andelslaget ska sända ett skriftligt medde-
lande om kallelsen till sina kända borgenärer 
som avses i 6 § 1 mom., om deras fordran 
uppkommit före registreringen av fusions-
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planen. Om en medlem i det överlåtande an-
delslaget har krävt återbetalning med stöd av 
13 § eller om en ägare av tilläggsandel, pla-
ceringsandel, optionsrätt eller annan rättighet 
som berättigar till tilläggsandel eller placer-
ingsandel har krävt återbetalning eller inlö-
sen med stöd av stadgarna eller rättighetens 
villkor, ska borgenärerna underrättas om det 
antal rättigheter som kravet avser. Medde-
landet kan sändas först efter den andels-
stämma som beslutat om fusionen. Om samt-
liga innehavare av de nämnda rättigheterna 
har meddelat att de avstår från sin inlösenrätt 
eller om de inte annars har rätt till inlösen, 
kan meddelandet dock sändas tidigare. 

 
8 § 

Företagssanering 

Ett saneringsförfarande som avses i lagen 
om företagssanering (47/1993) ersätter kal-
lelse enligt 6 §, och en borgenär har inte rätt 
att motsätta sig fusion med stöd av denna lag, 
om alla bolag som deltar i fusionen hör till 
samma koncern och ett saneringsprogram för 
dem fastställs samtidigt. 

Fusionsplanen med bilagor ska bifogas för-
slaget till saneringsprogram. 

 
Fusionsbeslut 

9 § 

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det överlåtande andelslaget beslutar an-
delsstämman om fusionen så som föreskrivs i 
4 kap. Det överlåtande andelslagets styrelse 
kan dock besluta om en dottersammanslut-
ningsfusion. 

I det övertagande andelslaget beslutar sty-
relsen om fusionen. Andra fusionsbeslut än 
fusionsbeslut som gäller dottersammanslut-
ningar ska dock fattas av andelsstämman, om 
medlemmarna med minst fem procent av 
samtliga medlemmars sammanlagda röstetal 
eller i stadgarna fastställd mindre del kräver 
det. 

Den andelsstämma som beslutar om fusio-
nen ska hållas eller styrelsens fusionsbeslut 
fattas inom fyra månader från registreringen 

av fusionsplanen. I annat fall förfaller fusio-
nen. Andelsstämman ska dock hållas senast 
en månad före den i 6 § angivna dagen, om 
inte andelslagets samtliga medlemmar samt 
eventuella ägare av tilläggsandelar, placer-
ingsandelar och optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till tilläggs-
andelar eller placeringsandelar har avstått 
från sin rätt att kräva i 13 § eller i stadgarna 
eller rättighetens villkor avsedd återbetalning 
eller inlösen. 

 
10 § 

Stämmokallelse samt information till ägare 
av tilläggs- och placeringsandelar och op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 

Kallelse till den andelsstämma som ska be-
sluta om fusionen får inte utfärdas förrän fu-
sionsplanen har registrerats. 

Det överlåtande andelslaget ska inom den 
tid som avses i 4 kap. 12 § informera de äga-
re av tilläggsandelar, placeringsandelar och 
optionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till tilläggsandelar eller pla-
ceringsandelar vilkas adress är känd för an-
delslaget om rätten till återbetalning eller in-
lösen enligt stadgarna eller rättighetens vill-
kor. Om andelslaget inte känner till alla åter-
betalnings- eller lösningsberättigades adres-
ser, ska ett meddelande om saken inom sam-
ma tid också publiceras i den officiella tid-
ningen. 

Om någon andelsstämma inte sammankal-
las i det övertagande andelslaget, ska med-
lemmarna informeras om fusionen på samma 
sätt som kallelse till andelsstämma utfärdas. 
En medlem kan inom en månad från medde-
landet skriftligen kräva att andelsstämman 
ska fatta beslut om fusionen. På innehållet i 
andelslagets meddelande och på de handling-
ar som ska hållas tillgängliga för medlem-
marna tillämpas vad som föreskrivs i 4 kap. 
om sådan kallelse till andelsstämma som 
gäller fusionsbeslut och om att hålla hand-
lingar tillgängliga. 

I det övertagande andelslaget kan stämmo-
kallelse utfärdas inom den tid som avses i 
4 kap. 11 §, om fusionsbeslutet fattas av an-
delsstämman på yrkande av en medlem och 
om tiden mellan andelslagets meddelande en-
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ligt denna paragrafs 3 mom. och dagen för 
andelsstämman uppgår till minst en månad 
eller en i stadgarna angiven längre kallelse-
tid. 

 
11 § 

Framläggande och sändande av handlingar 

Utöver vad som föreskrivs i 4 kap. 15 § ska 
vid en trepartsfusion de i 4 kap. 15 § 2 och 
3 mom. nämnda handlingarna angående en 
part som ger fusionsvederlag hållas framlag-
da för medlemmarna. Om några boksluts-
handlingar inte finns, ska en utredning om 
den ekonomiska ställningen under den senast 
avslutade räkenskapsperioden eller, i avsak-
nad av en sådan, under det senaste kalender-
året samt därefter hållas framlagd. 

 
12 § 

Rättsverkningarna av fusionsbeslut 

Det överlåtande andelslagets fusionsbeslut 
ersätter sådana fusionsvederlagsåtgärder, vil-
ka vidtas av det överlåtande andelslagets 
medlemmar och ägarna till tilläggsandelar, 
placeringsandelar och optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till 
tilläggsandelar eller placeringsandelar och 
vilka ger rätt till fusionsvederlag. Vid en 
kombinationsfusion ersätter fusionsplanen 
också det övertagande andelslagets stiftelse-
urkund. 

Fusionen förfaller, om inte samtliga i fu-
sionen deltagande andelslag godkänner fu-
sionen i enlighet med den ursprungliga fu-
sionsplanen. Registeranmälan ska omedelbart 
göras om ett beslut som innebär att fusionen 
förkastas eller om att fusionen förfallit. 

 
13 § 

Upphörande av medlemskap för den som 
motsätter sig fusion 

En medlem i det överlåtande andelslaget 
som inte har understött fusionsbeslutet har 
rätt att avgå ur andelslaget och har rätt till 
återbetalning av insatsen på det sätt som be-
stäms i 4 kap. 25 §. 

Om medlemskapet upphör senare än 
30 dagar efter fusionsbeslutet, tillämpas på 
återbetalning av ett belopp som erlagts av 
andelen de bestämmelser i 10 kap. 1—6 § 
och de stadgebestämmelser som gäller det 
övertagande andelslaget. Detsamma gäller 
återbetalning när en medlem har understött 
fusionsbeslutet. 

 
Verkställande av fusion och fusionens rätts-

verkningar 

14 § 

Anmälan om verkställande av fusion 

De andelslag som deltar i fusionen ska 
inom sex månader från fusionsbeslutet till 
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av fusionen. I annat fall förfaller fu-
sionen. Till anmälan ska fogas 

1) de i fusionen deltagande andelslagens 
styrelseledamöters och verkställande direktö-
rers försäkran om att denna lag har iakttagits 
vid fusionen, 

2) en revisors intyg om att det övertagande 
andelslaget får fullt vederlag för det belopp 
som har tagits upp i dess placeringsandelska-
pital samt yttrande om den utredning som ska 
ingå i fusionsplanen enligt 3 § 2 mom. 
8 punkten, 

3) en styrelseledamots eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts, samt 

4) de i fusionen deltagande andelslagens 
beslut om fusionen. 

Vid en dottersammanslutningsfusion svarar 
moderandelslaget för att anmälan görs. Med 
avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 
räcker det att till anmälan fogas en försäkran 
av en styrelseledamot i moderandelslaget el-
ler av dess verkställande direktör om att den-
na lag har iakttagits vid fusionen samt ett in-
tyg om att meddelanden enligt 7 § har sänts. 

 
15 § 

Förutsättningar för registrering 

Registermyndigheten ska registrera fusio-
nen, om ingen borgenär har motsatt sig den 
eller om borgenärerna enligt en domstols 
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dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar. 

Om en borgenär har motsatt sig fusionen, 
ska registermyndigheten utan dröjsmål in-
formera andelslaget efter den föreskrivna da-
gen. Fusionen förfaller då en månad efter den 
föreskrivna dagen. Registermyndigheten ska 
dock skjuta upp behandlingen av ärendet, om 
andelslaget inom en månad från den före-
skrivna dagen visar att det har väckt talan för 
fastställelse av att borgenären har fått betal-
ning eller betryggande säkerhet för sin ford-
ran, eller om andelslaget och borgenären till-
sammans begär att behandlingen av ärendet 
ska skjutas upp. Domstolen ska behandla sa-
ken utan dröjsmål. 

Fusionen kan verkställas trots att det över-
låtande andelslaget har försatts i likvidation, 
under förutsättning att bolagets tillgångar 
inte har börjat skiftas mellan medlemmarna i 
enlighet med 19 kap. 16 §. 

Har företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen fastställts i flera än ett av de i 
fusionen deltagande andelslagens egendom, 
får fusionen inte registreras, om inte andels-
lagens och inteckningshavarnas avtal om re-
glering av inteckningarnas företrädesrätt 
samtidigt registreras på ansökan. 

 
16 § 

Fusionens rättsverkningar 

Det överlåtande andelslagets tillgångar och 
skulder övergår utan likvidationsförfarande 
till det övertagande andelslaget när verkstäl-
landet av fusionen har registrerats. Samtidigt 
upplöses det överlåtande andelslaget, och vid 
en kombinationsfusion uppkommer det över-
tagande andelslaget. 

Det överlåtande andelslagets tillgångar och 
skulder får inte tas upp i det övertagande an-
delslagets balansräkning till ett högre eko-
nomiskt värde än de har för det övertagande 
andelslaget. 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 
blir medlemmarna i det överlåtande andels-
laget medlemmar i det övertagande andelsla-
get och de samt ägarna av tilläggsandelar, 
placeringsandelar, optionsrätter och andra 

särskilda rättigheter som berättigar till 
tilläggsandelar och placeringsandelar får rätt 
till fusionsvederlag i enlighet med fusions-
planen. De nya andelar som ges som fusions-
vederlag medför rättigheter från och med re-
gistreringen, om inte en senare tidpunkt be-
stäms i fusionsplanen. Andelarna medför 
dock rättigheter senast ett år efter registre-
ringen. Sådana andelar, tilläggsandelar och 
placeringsandelar i det överlåtande andelsla-
get som ägs av det övertagande eller det 
överlåtande andelslaget medför inte rätt till 
fusionsvederlag. 

Om en förutsättning för att få fusionsveder-
lag är att mottagaren vidtar särskilda åtgär-
der, såsom att visa upp ett andelsbrev, och 
om vederlaget inte har krävts på detta sätt 
inom tio år från registreringen av verkstäl-
landet av fusionen, kan det övertagande an-
delslagets stämma besluta att rätten till fu-
sionsvederlag och de på detta baserade rät-
tigheterna är förverkade. Det förverkade ve-
derlaget tillfaller det övertagande andelsla-
get. 

 
17 § 

Slutredovisning 

Det överlåtande andelslagets styrelse och 
verkställande direktör ska så snart som möj-
ligt efter det att fusionen har verkställts upp-
rätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse 
över den tid för vilken något bokslut inte har 
lagts fram på andelsstämman (slutredovis-
ning). Slutredovisningen ska överlämnas till 
andelslagets revisorer, som inom en månad 
ska ge en revisionsberättelse om den.  

Styrelsen ska efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla medlemmarna 
till ett medlemsmöte för att fastställa slutre-
dovisningen. På mötet tillämpas vad som fö-
reskrivs om andelsstämma. 

Slutredovisningen ska anmälas för registre-
ring i enlighet med 6 kap. 9 §. 

 
18 § 

Fusionens återgång 

Fusionen återgår trots att den har registre-
rats, om fusionsbeslutet har ogiltigförklarats 
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genom en dom som vunnit laga kraft. Det 
överlåtande andelslaget och det övertagande 
andelslaget ansvarar solidariskt för det över-
tagande andelslagets förpliktelser som har 
uppkommit efter registreringen av fusionen 
men före registreringen av domen. 

 
 

Gränsöverskridande fusion 

19 § 

Definition av gränsöverskridande fusion och 
olika sätt att verkställa sådan 

Ett andelslag kan också delta i en sådan fu-
sion enligt 1 och 2 § där ett utländskt andels-
lag fusioneras med ett finskt andelslag eller 
där ett finskt andelslag fusioneras med ett ut-
ländskt andelslag (gränsöverskridande fu-
sion). Med ett andelslag kan även fusioneras 
ett sådant utländskt aktiebolag enligt 16 kap. 
19 § 2 mom. i aktiebolagslagen som i sin 
helhet ägs av andelslaget. 

En gränsöverskridande fusion kan verkstäl-
las enligt 1 mom. endast om det utländska 
andelslaget är ett sådant utländskt andelslag 
som kan jämställas med andelslag (utländskt 
andelslag) och som 

1) har ett andelskapital eller motsvarande 
kapital, är en juridisk person och har egen-
dom som ensam svarar för andelslagets skul-
der och omfattas av de villkor enligt den na-
tionella lagstiftningen som motsvarar 
skyddsåtgärderna som föreskrivs i rådets för-
sta direktiv 68/151/EEG om samordning av 
de skyddsåtgärder som krävs i medlemssta-
terna av de i artikel 58 andra stycket i fördra-
get avsedda bolagen i bolagsmännens och 
tredje mans intressen, i syfte att göra skydds-
åtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (di-
rektiv 68/151/EEG) för aktieägare, medlem-
mar och utomstående, och 

2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och 
omfattas av lagstiftningen i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av dess stadgeenliga hemort 
eller platsen där centralförvaltningen eller 
huvudkontoret finns. 

Vid en gränsöverskridande kombinations-
fusion kan det övertagande andelslaget regi-

streras i en sådan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet vars lagstiftning 
inte tillämpas på det överlåtande bolaget. 

Med andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande fusion avses nedan i detta kapitel 
överlåtande och övertagande andelslag och 
utländska andelslag samt utländska aktiebo-
lag. 

 
 
 

20 § 

Tillämpning av bestämmelserna om fusion 

På gränsöverskridande fusioner tillämpas 
bestämmelserna i 4 kap. om andelsstämmans 
beslut och en medlems extra avgångsrätt och 
rätt till återbetalning samt 19—27 § i detta 
kapitel. 

 
 

21 § 

Fusionsplan 

Andelslag som deltar i en gränsöverskri-
dande fusion ska upprätta en fusionsplan en-
ligt 3 § och denna paragraf. För ett utländskt 
andelslag ska fusionsplanen upprättas och 
undertecknas av andelslagets behöriga organ. 

Fusionsplanen ska utöver vad som anges i 
3 § 2 mom. innehålla 

1) uppgift om associationsformen för de 
andelslag som deltar i fusionen och för dem 
som lämnar eventuellt fusionsvederlag samt 
förslag till associationsform för det andelslag 
som bildas genom kombinationsfusion, 

2) uppgift om de register som de utländska 
fusionerande andelslagen har registrerats i 
och registrens kontaktuppgifter, 

3) vid absorptionsfusion det övertagande 
andelslagets stadgar sådana de träder i kraft i 
den ändrade lydelsen enligt 3 § 2 mom. 3 
punkten, 

4) förslag till tidpunkt från vilken transak-
tionerna i de andelslag som deltar i fusionen 
bokföringsmässigt anses utförda för det över-
tagande andelslagets räkning, 

5) utredning om den gränsöverskridande 
fusionens sannolika följder för sysselsätt-
ningen, 
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6) utredning om de förfaranden enligt vilka 
detaljerade regler fastställs för arbetstagarnas 
deltagande i fastställandet av de rättigheter 
som gäller deras medverkan i det övertagan-
de andelslaget, samt 

7) utredning om vilka bokslut i de i fusio-
nen deltagande andelslagen som har använts 
för att fastställa villkoren för fusionen. 

Styrelsen i varje andelslag som deltar i fu-
sionen ska göra en utredning om fusionens 
sannolika konsekvenser för medlemmarna, 
borgenärerna och arbetstagarna till den del 
konsekvenserna inte framgår av fusionspla-
nen. 

Varje andelslag som deltar i fusionen ska 
hålla den i 3 mom. avsedda utredningen till-
gänglig för medlemmarna, borgenärerna och 
företrädarna för personalen eller, om företrä-
dare inte finns, för personalen och sända ut-
redningen till aktieägarna i enlighet med vad 
som föreskrivs i 11 §. 

Om andelslaget får ett yttrande av företrä-
darna för personalen om den i 3 mom. av-
sedda utredningen, ska det fogas till utred-
ningen och hållas tillgängligt för medlem-
marna samt sändas till dem i enlighet med 
vad som föreskrivs i 11 §. 

 
 
 
 
 

22 § 

En oberoende sakkunnigs rapport 

På den rapport av en oberoende sakkunnig 
som gäller en plan för gränsöverskridande 
fusion och som avser ett finskt andelslag till-
lämpas bestämmelserna om godkänd revisors 
yttrande i 4 § 1 mom. 

Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande fusion får dock gemensamt utse en 
eller flera oberoende sakkunniga för att läm-
na en gemensam rapport om planen för den 
gränsöverskridande fusionen till alla de an-
delslag som deltar i fusionen. Som sådan rap-
portör kan också utses en oberoende sakkun-
nig enligt lagstiftningen i den medlemsstat 
vars lagstiftning tillämpas på det i fusionen 
deltagande utländska andelslaget. 

23 § 

Registrering av fusionsplanen, kallelse på 
borgenärerna, fusionsbeslut och inlösen 

De finska andelslag som deltar i en gräns-
överskridande fusion ska anmäla fusionspla-
nen för registrering på det sätt som förskrivs i 
5 §. En rapport enligt 22 § ska fogas till an-
mälan. 

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fins-
ka andelslag finns i 6—8 §. 

Bestämmelser om finska andelslags fu-
sionsbeslut finns i 4 kap. 12, 13 och 15 § och 
i 9—11 § i detta kapitel. Bestämmelser om 
rättsverkningarna av fusionsbeslut när fusio-
nen registreras i Finland finns i 12 §. 

På återbetalning och inlösen av andel och 
annan rättighet i ett finskt överlåtande an-
delslag tillämpas bestämmelserna i 13 § samt 
bestämmelserna i stadgarna eller rättighetens 
villkor. 

 
24 § 

Verkställande av fusion som registreras i 
Finland 

Om ett finskt andelslag är övertagande an-
delslag vid en gränsöverskridande fusion, ska 
de i fusionen deltagande andelslagen anmäla 
fusionen för registrering på det sätt som före-
skrivs i 14 § inom sex månader från det att de 
i fusionen deltagande finska andelslagen be-
slutat om fusionen och de övriga i fusionen 
deltagande andelslagen har fått ett intyg om 
att de åtgärder och formaliteter som fusionen 
förutsätter har vidtagits. Intyget ska vara ut-
färdat av registermyndigheten eller någon 
annan behörig myndighet i den stat vars lag-
stiftning tillämpas på det fusionerande ut-
ländska andelslaget. 

I fråga om fusioner som avses i denna pa-
ragraf tillämpas 15 § på villkoren för regi-
strering av fusioner. Dessutom förutsätts det 
att de utländska fusionerande andelslagen 
godkänner den rätt till återbetalning eller in-
lösen som en medlem samt en ägare till 
tilläggsandel, placeringsandel, optionsrätt el-
ler annan rättighet som berättigar till 
tilläggsandel eller placeringsandel har med 
stöd av 13 § eller stadgarna eller rättighetens 
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villkor och att bestämmelserna om arbetsta-
garnas representation har fastställts enligt la-
gen  om personalrepresentation i företagens 
förvaltning (725/1990), nedan lagen om per-
sonalrepresentation, och att samtliga i fusio-
nen deltagande andelslag har godkänt fu-
sionsplanen på lika villkor. 

Registermyndigheten ska utan dröjsmål 
anmäla registreringen av fusionen till den ut-
ländska registermyndighet i vars register det 
överlåtande utländska andelslaget är registre-
rat. 

Bestämmelser om det överlåtande finska 
andelslagets slutredovisning finns i 16 §. 

 
25 § 

Verkställande av fusion som registreras i en 
annan stat 

Om ett finskt andelslag fusioneras med ett 
övertagande utländskt andelslag ska de fu-
sionerande finska andelslagen hos register-
myndigheten inom sex månader från fu-
sionsbeslutet ansöka om tillstånd att verkstäl-
la fusionen. I annat fall förfaller fusionen. 
Till ansökan ska fogas fusionsbesluten samt 
försäkran av det finska andelslagets styrelse-
ledamöter och verkställande direktör om att 
bestämmelserna i denna lag har följts vid fu-
sionen och intyg av en styrelseledamot eller 
verkställande direktören om att meddelande-
na enligt 7 § har sänts. Om en medlem eller 
en ägare av tilläggsandel, placeringsandel, 
optionsrätt eller annan rätt som berättigar till 
tilläggsandel eller placeringsandel har krävt 
återbetalning eller inlösen med stöd av 13 §, 
stadgarna eller rättighetens villkor ska detta 
anmälas till registermyndigheten i samband 
med att verkställandet anmäls. 

På förutsättningarna för att tillstånd ska 
kunna beviljas tillämpas 15 § vid fusioner 
enligt denna paragraf. Dessutom förutsätts 
det att de utländska andelslag som deltar i fu-
sionen godkänner den rätt till återbetalning 
eller inlösen som en medlem samt en ägare 
till tilläggsandel, placeringsandel, optionsrätt 
eller annan rättighet som berättigar till 
tilläggsandel eller placeringsandel har med 
stöd av 13 § eller stadgarna eller rättighetens 
villkor och att registermyndigheten ges en ut-
redning om att personalens deltagande i det 

övertagande andelslaget ordnas på ett sätt 
som motsvarar artikel 16 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/56/EG om 
gränsöverskridande fusioner av bolag med 
begränsat ansvar (direktiv 2005/56/EG). Re-
gistermyndighetens beslut om tillståndet ska 
registreras på tjänstens vägnar. 

Om egendom som tillhör ett fusionerande 
finskt andelslag omfattas av företagsinteck-
ning enligt företagsinteckningslagen  vid fu-
sion som avses i denna paragraf, 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. 

För de finska fusionerande andelslagen ut-
färdar registermyndigheten ett intyg om att 
ett i 1 mom. avsett tillstånd har beviljats. I in-
tyget bekräftar registermyndigheten att de i 
fusionen deltagande finska andelslagen har 
vidtagit alla åtgärder som fusionen förutsätter 
och alla formaliteter som förutsätts i lag. I in-
tyget ska anges att i 1 mom. avsedd återbe-
talning eller inlösen har anmälts till register-
myndigheten. Intyget ska inom sex månader 
från utfärdandet lämnas till den behöriga 
myndigheten i den stat vars lagstiftning till-
lämpas på det övertagande utländska andels-
laget, annars förfaller intyget. 

Efter anmälan från den utländska myndig-
heten eller någon annan behörig myndighet 
som har registrerat fusionen ska register-
myndigheten utan dröjsmål avregistrera det 
fusionerade finska andelslaget. 

Bestämmelser om slutredovisning om det 
överlåtande finska andelslaget finns i 17 §. 

 
26 § 

Fusionens rättsverkningar 

Bestämmelser om rättsverkningarna av en 
gränsöverskridande fusion vid fusion enligt 
24 § finns i 16 §. 

Det överlåtande andelslagets tillgångar och 
skulder övergår utan likvidationsförfarande 
till det övertagande andelslaget vid fusion en-
ligt 25 § när fusionen träder i kraft enligt lag-
stiftningen i den stat vars lagstiftning gäller 
för det övertagande andelslaget. Samtidigt 
upplöses det överlåtande finska andelslaget, 
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och det överlåtande andelslagets medlemmar 
samt innehavare av optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till 
tilläggsandelar och placeringsandelar får rätt 
till fusionsvederlag i enlighet med fusions-
planen. De andelar i det överlåtande andels-
laget som det överlåtande andelslaget äger 
medför inte rätt till fusionsvederlag. 

 
27 § 

Gränsöverskridande fusioners giltighet 

En gränsöverskridande fusion kan inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den har 
trätt i kraft enligt 26 §. 

 
17 kap. 

Delning 

Definitioner samt genomförande av delning 

1 § 

Delning 

Ett andelslag (ursprungligt andelslag) kan 
delas så att dess tillgångar och skulder helt 
eller delvis övergår till ett eller flera andels-
lag (övertagande andelslag), varvid det ur-
sprungliga andelslagets medlemmar som del-
ningsvederlag får andelar i det övertagande 
andelslaget. Delningsvederlaget får också be-
stå av pengar samt av annan egendom och 
åtaganden. 

 
 

2 § 

Olika sätt att verkställa en delning 

En delning kan verkställas så att 
1) det ursprungliga andelslagets alla till-

gångar och skulder övergår till två eller flera 
övertagande andelslag, varvid det ursprung-
liga andelslaget upplöses (total delning), eller 
så att 

2) en del av det ursprungliga andelslagets 
tillgångar och skulder övergår till ett eller 
flera övertagande andelslag (partiell del-
ning). 

Med delning genom överlåtelse till ett 
verksamt andelslag avses en delning där det 
övertagande andelslaget har bildats innan 
delningen verkställs, och med delning genom 
överlåtelse till ett nybildat andelslag avses en 
delning där det övertagande andelslaget bil-
das i samband med delningen. Ett andelslag 
kan samtidigt delas genom överlåtelse till så-
väl ett verksamt som ett nybildat andelslag. 

Med i delningen deltagande andelslag av-
ses i detta kapitel ursprungliga andelslag och 
övertagande andelslag. 

 
Delningsplan och revisorsyttrande 

3 § 

Delningsplan 

De i delningen deltagande andelslagens 
styrelser ska upprätta en skriftlig delnings-
plan som ska dateras och undertecknas. 

Delningsplanen ska uppta 
1) firmor, företags- och organisations-

nummer eller motsvarande identifierings-
uppgifter och hemorter för de i delningen 
deltagande andelslagen, 

2) en utredning om orsakerna till delning-
en, 

3) vid en delning genom överlåtelse till ett 
verksamt andelslag ett förslag till eventuella 
ändringar i det övertagande andelslagets 
stadgar samt vid en delning genom överlåtel-
se till ett andelslag som ska bildas förslag till 
stadgar för detta andelslag och till förfarandet 
vid val av verksamhetsorgan för det andels-
laget, 

4) ett förslag till det antal andelar, tilläggs-
andelar och placeringsandelar av olika slag 
som eventuellt ska ges som delningsvederlag, 

5) förslag till eventuellt annat delningsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
rätter eller andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till tilläggsandelar eller placeringsan-
delar, de villkor som enligt 11 kap. 13 § eller 
12 kap. 1 § är förenade med dessa, 

6) förslag till fördelning av delningsveder-
lag, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get 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-
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vare av optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till tilläggsandelar el-
ler placeringsandelar i det ursprungliga an-
delslaget, 

8) utredning om det ursprungliga andelsla-
gets tillgångar, skulder och eget kapital samt 
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, förslag till fördelning av det 
ursprungliga andelslagets tillgången och 
skulder mellan de i delningen deltagande an-
delslagen, om den inverkan som delningen 
planeras få på det övertagande andelslagets 
balansräkning och om de bokföringsmetoder 
som ska tillämpas på delningen, 

9) förslag till minskning av andelskapitalet 
så att medel kan betalas ut till det övertagan-
de andelslaget eller till medlemmarna eller 
överföras till en fond som hänförs till det fria 
egna kapitalet eller användas till omedelbar 
täckning av förlust som inte kan täckas med 
fritt eget kapital, 

10) förslag som avser de i delningen delta-
gande andelslagens rätt att besluta om sådana 
arrangemang utöver sedvanlig affärsverk-
samhet som påverkar deras eget kapital eller 
antal andelar, 

11) utredning om sådana kapitallån beträf-
fande vilka borgenärerna i enlighet med 6 § 
kan motsätta sig delningen, 

12) utredning om det antal andelar som det 
ursprungliga andelslaget och dess dotter-
sammanslutningar äger i det övertagande an-
delslaget och dess moderandelslag samt om 
det antal andelar som de andelslag som deltar 
i delningen äger i det ursprungliga andelsla-
get, 

13) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i delningen deltagande andelsla-
gens egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen, 

14) utredning om eller förslag till särskilda 
förmåner och rättigheter för de i delningen 
deltagande andelslagens förvaltningsråds- 
och styrelseledamöter, verkställande direktö-
rer, revisorer samt revisorer som ger yttrande 
om delningsplanen, 

15) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställandet av delningen, 
samt 

16) förslag till eventuella andra delnings-
villkor. 

 

4 § 

Revisors yttrande 

De i delningen deltagande andelslagens 
styrelser ska utse en eller flera revisorer med 
uppgift att ge ett yttrande om delningsplanen 
till varje i delningen deltagande andelslag. I 
yttrandet ska bedömas om delningsplanen 
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om 
grunderna för bestämmande av delningsve-
derlaget samt om fördelningen av vederlaget. 
I yttrandet till det övertagande andelslaget 
ska dessutom nämnas om delningen kan 
äventyra betalningen av andelslagets skulder. 

Om samtliga medlemmar i de i delningen 
deltagande andelslagen ger sitt samtycke, 
räcker det med ett yttrande om huruvida del-
ningen kan äventyra betalningen av det över-
tagande andelslagets skulder. 

 
Registrering av delningsplanen och kallelse 

på borgenärerna 

5 § 

Registrering av delningsplanen 

Delningsplanen ska anmälas för registre-
ring inom en månad från undertecknandet av 
planen. Till anmälan ska fogas ett sådant ytt-
rande som avses i 4 §. 

Anmälan ska göras gemensamt av de an-
delslag som deltar i delningen. 

Delningen förfaller, om anmälan inte görs 
inom föreskriven tid eller om registrering 
vägras. 

 
6 § 

Kallelse på borgenärerna 

De borgenärer i det ursprungliga andelsla-
get vilkas fordran på andelslaget har upp-
kommit före registreringen av delningsplanen 
har rätt att motsätta sig delningen. Sådan rätt 
har även de borgenärer vilkas fordran får dri-
vas in utan dom eller beslut på det sätt som 
föreskrivs i lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg  och vilkas ford-
ran har uppkommit senast den i 2 mom. före-
skrivna dagen. 
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Registermyndigheten ska på ansökan av 
det ursprungliga andelslaget utfärda en kal-
lelse på de borgenärer som avses i 1 mom., i 
vilken nämns deras rätt att motsätta sig del-
ningen med ett skriftligt meddelande till re-
gistermyndigheten senast den dag som 
nämns i kallelsen. Ansökan om kallelse ska 
göras inom fyra månader från registreringen 
av delningsplanen, annars förfaller delning-
en. Registermyndigheten ska publicera kal-
lelsen i den officiella tidningen senast tre 
månader före den föreskrivna dagen och re-
gistrera kallelsen på tjänstens vägnar. 

På ansökan av det övertagande andelslaget 
ska kallelse utfärdas också på det övertagan-
de andelslagets borgenärer, om fusionen en-
ligt det revisorsyttrande som avses i 4 § kan 
äventyra betalningen av det övertagande an-
delslagets skulder. På det övertagande an-
delslagets borgenärer tillämpas i så fall vad 
som i detta kapitel föreskrivs om det ur-
sprungliga andelslagets borgenärer. 

 
 
 

7 § 

Andelslagets skriftliga meddelande till bor-
genärerna 

Andelslaget ska sända ett skriftligt medde-
lande om kallelsen till sina kända borgenärer 
som avses i 6 § 1 mom. och vilkas fordran 
har uppkommit före registreringen av del-
ningsplanen. Om en medlem i det ursprung-
liga andelslaget har krävt återbetalning med 
stöd av 12 § eller om en ägare av tilläggsan-
del, placeringsandel, optionsrätt eller annan 
rättighet som berättigar till tilläggsandel eller 
placeringsandel har krävt återbetalning eller 
inlösen med stöd av stadgarna eller rättighe-
tens villkor, ska borgenärerna underrättas om 
det antal andelar och rättigheter som kravet 
avser. Meddelandet kan sändas först efter 
den andelsstämma som beslutat om delning-
en. Om samtliga innehavare av de nämnda 
rättigheterna har meddelat att de avstår från 
sin inlösenrätt eller om de inte annars har rätt 
till inlösen, kan meddelandet dock sändas ti-
digare. 

 
 

8 § 

Företagssanering 

Ett saneringsförfarande som avses i lagen 
om företagssanering ersätter kallelse enligt 
6 §. En borgenär har inte enligt denna lag rätt 
att motsätta sig fusion, om alla andelslag som 
deltar i fusionen hör till samma koncern och 
ett saneringsprogram för dem fastställs sam-
tidigt. 

Delningsplanen med bilagor ska bifogas 
förslaget till saneringsprogram. 

 
Delningsbeslut 

9 § 

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det ursprungliga andelslaget beslutar an-
delsstämman om delningen så som föreskrivs 
i 4 kap. 

I det övertagande andelslaget beslutar sty-
relsen om delningen. Delningsbeslutet ska 
emellertid fattas av andelsstämman, om med-
lemmarna med minst en tjugondel av samtli-
ga medlemmars sammanlagda röstetal eller i 
stadgarna fastställd mindre del kräver det. 

Den andelsstämma som beslutar om del-
ningen ska hållas eller styrelsens delningsbe-
slut fattas inom fyra månader från registre-
ringen av delningsplanen. I annat fall förfal-
ler delningen. Andelsstämman ska dock hål-
las senast en månad före den i 6 § angivna 
dagen, om inte andelslagets samtliga med-
lemmar samt eventuella innehavare av op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till tilläggsandelar eller pla-
ceringsandelar har avstått från sin rätt att 
kräva inlösen. 

Andelsstämmans beslut om delningen ska 
fattas med sådan kvalificerad majoritet som 
avses i 4 kap. 23 § 2 mom. Om en medlem i 
det ursprungliga andelslaget inte vid en del-
ning genom överlåtelse till ett nybildat an-
delslaget får samma ägarandel och motsva-
rande rättigheter i det övertagande andelsla-
get som medlemmen hade i det ursprungliga 
andelslaget, kan beslutet fattas endast med 
den medlemmens samtycke. 
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10 § 

Stämmokallelse samt information till inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda 

rättigheter 

Kallelse till den andelsstämma som ska be-
sluta om delningen får inte utfärdas förrän 
delningsplanen har registrerats. 

Det ursprungliga andelslaget ska inom den 
tid som avses i 4 kap. 12 § mom. informera 
ägare av tilläggsandelar, placeringsandelar, 
optionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar, om ägarnas till tilläggsande-
lar eller placeringsandelar adress är känd för 
andelslaget. Om andelslaget inte känner till 
alla återbetalnings- och lösningsberättigades 
adresser, ska ett meddelande om saken inom 
samma tid också publiceras i den officiella 
tidningen. 

Om någon andelsstämma inte sammankal-
las i det övertagande andelslaget, ska med-
lemmarna informeras om delningen på sam-
ma sätt som kallelse till andelsstämma utfär-
das. En medlem kan inom en månad från 
meddelandet skriftligen kräva att andels-
stämman ska fatta beslut om delningen. 

I det övertagande andelslaget kan stämmo-
kallelse utfärdas inom den tid som avses i 
4 kap. 11 §, om fusionsbeslutet fattas av an-
delsstämman på yrkande av en medlem och 
om tiden mellan andelslagets meddelande en-
ligt denna paragrafs 3 mom. och dagen för 
andelsstämman uppgår till minst en månad 
eller en i stadgarna angiven längre kallelse-
tid. 

 
11 § 

Rättsverkningarna av delningsbeslut 

Det ursprungliga andelslagets delningsbe-
slut ersätter sådana delningsvederlagsåtgär-
der vilken vidtas av det ursprungliga andels-
lagets medlemmar och ägare av tilläggsande-
lar, placeringsandelar, optionsrätter och 
andra särskilda rättigheter som berättigar till 
tilläggsandelar eller placeringsandelar och 
vilka ger rätt till delningsvederlag. Vid en 
delning genom överlåtelse till ett nybildat 
andelslag ersätter delningsplanen också det 
övertagande andelslagets stiftelseurkund. 

Delningen förfaller, om inte samtliga i del-
ningen deltagande andelslag godkänner den i 
enlighet med den ursprungliga delningspla-
nen. Registeranmälan ska omedelbart göras 
om ett beslut som innebär att delningen för-
kastas eller om att delningen förfallit. 

 
Verkställande av delning och rättsverkningar 

12 § 

Upphörande av medlemskap för den som 
motsätter sig delning 

En medlem i det överlåtande andelslaget 
som inte har understött delningsbeslutet har 
rätt att avgå ur andelslaget och har rätt till 
återbetalning av insatsen på det sätt som be-
stäms i 4 kap. 25 §. 

Om medlemskapet upphör senare än 
30 dagar efter delningsbeslutet, tillämpas på 
återbetalning av ett belopp som erlagts av 
andelen de bestämmelser i 10 kap. 1—6 § 
och de stadgebestämmelser som gäller det 
övertagande andelslaget. Detsamma gäller 
återbetalning när en medlem har understött 
delningsbeslutet. 

 
 
Verkställande av delning och delningens 

rättsverkningar 

13 § 

Anmälan om verkställande av delning 

De andelslag som deltar i delningen ska 
inom sex månader från delningsbeslutet till 
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av delningen. I annat fall förfaller 
delningen. 

Till anmälan ska fogas 
1) de i delningen deltagande andelslagens 

styrelseledamöters och verkställande direktö-
rers försäkran om att denna lag har iakttagits 
vid delningen, 

2) en revisors intyg om att det övertagande 
andelslaget får fullt vederlag för det belopp 
som tagits upp i dess placeringsandelskapital 
samt yttrande om den utredning som ska ingå 
i delningsplanen enligt 3 § 2 mom. 8 punk-
ten, 
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3) en styrelseledamots eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts, samt 

4) de i delningen deltagande andelslagens 
beslut om delningen. 

 
 
 

14 § 

Förutsättningar för registrering 

Registermyndigheten ska 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, 
ska registermyndigheten utan dröjsmål in-
formera andelslaget efter den föreskrivna da-
gen. Delningen förfaller då en månad efter 
den föreskrivna dagen. Registermyndigheten 
ska dock skjuta upp behandlingen av ärendet, 
om andelslaget inom en månad från den ut-
satta dagen visar att det har väckt talan för 
fastställelse av att borgenären har fått betal-
ning eller betryggande säkerhet för sin ford-
ran, eller om andelslaget och borgenären till-
sammans begär att behandlingen av ärendet 
ska skjutas upp. Domstolen ska behandla sa-
ken utan dröjsmål. 

Delningen kan verkställas trots att det ur-
sprungliga andelslaget har försatts i likvida-
tion, under förutsättning att andelslagets till-
gångar inte har börjat skiftas mellan med-
lemmarna på det sätt som avses i 19 kap. 
16 §. 

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i det ursprung-
liga andelslagets egendom, får delningen inte 
registreras om inte andelslagets och inteck-
ningshavarnas avtal om reglering av inteck-
ningarnas företrädesrätt samtidigt registreras 
på ansökan. Om dessutom det övertagande 
andelslaget har företagsinteckning enligt fö-
retagsinteckningslagen och det övertar det 
ursprungliga andelslagets företagsinteckning, 
får delningen inte registreras om inte det ur-
sprungliga andelslagets och det mottagande 
andelslagets samt inteckningsinnehavarnas 
avtal om reglering av inteckningarnas före-
trädesrätt samtidigt registreras på ansökan. 

15 § 

Delningens rättsverkningar 

Det ursprungliga andelslagets tillgångar 
och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till de övertagande andelslagen när 
verkställandet av delningen har registrerats. 
Vid en partiell delning övergår dock endast 
de enligt delningsplanen delade tillgångarna 
och skulderna. Vid en total delning upplöses 
samtidigt det ursprungliga andelslaget, och 
vid en delning genom överlåtelse till ett an-
delslag som skall bildas uppkommer det 
övertagande andelslaget. 

Det ursprungliga andelslagets tillgångar 
och skulder får inte tas upp i ett övertagande 
andelslags balansräkning till ett högre eko-
nomiskt värde än de har för det övertagande 
andelslaget. 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 
blir medlemmarna i det ursprungliga andels-
laget medlemmar i det övertagande andelsla-
get och de samt ägarna av tilläggsandelar, 
placeringsandelar, optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till 
tilläggsandelar och placeringsandelar får rätt 
till delningsvederlag i enlighet med del-
ningsplanen. De nya andelar som ges som 
delningsvederlag medför rättigheter från och 
med registreringen, om inte en senare tid-
punkt bestäms i delningsplanen. Andelarna 
medför dock rättigheter senast ett år efter re-
gistreringen. Sådana andelar, tilläggsandelar 
och placeringsandelar i det ursprungliga an-
delslaget som ägs av ett övertagande andels-
lag eller det ursprungliga andelslaget 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 andelsbrev, och 
om vederlaget inte har krävts på detta sätt 
inom tio år från registreringen av verkställig-
heten av delningen, kan det övertagande an-
delslagets stämma besluta att rätten till del-
ningsvederlag och de på detta baserade rät-
tigheterna är förverkade. Det förverkade ve-
derlaget tillfaller det övertagande andelsla-
get. 
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Om det vid en total delning uppdagas till-
gångar som inte är skiftade enligt delnings-
planen, tillhör dessa de övertagande andels-
lagen i samma förhållande som det ursprung-
liga andelslagets nettotillgångar ska skiftas 
enligt delningsplanen, om inte annat före-
skrivs i delningsplanen. 

De i delningen deltagande andelslagen är 
solidariskt ansvariga för det ursprungliga an-
delslagets skulder som har uppkommit innan 
verkställandet av delningen registrerats. Om 
det ursprungliga andelslaget har skulder som 
ett annat andelslag svarar för enligt delnings-
planen, uppgår andelslagets sammanlagda 
ansvar dock till högst värdet av de nettotill-
gångar som återstår för det eller övergår till 
det. En borgenär kan med åberopande av det 
solidariska ansvaret kräva betalning för en 
skuld som nämns i delningsplanen först när 
det har konstaterats att borgenären inte får 
betalning av gäldenären eller ur en säkerhet. 

 
16 § 

Slutredovisning 

Vid en total delning ska det ursprungliga 
andelslagets styrelse och verkställande direk-
tör så snart som möjligt efter det att delning-
en har verkställts upprätta ett bokslut och en 
verksamhetsberättelse över den tid för vilken 
något bokslut inte har lagts fram på andels-
stämman (slutredovisning). Slutredovisnin-
gen ska överlämnas till andelslagets reviso-
rer, som inom en månad ska ge en revisions-
berättelse om den. 

Styrelsen ska efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla medlemmarna 
till ett medlemsmöte för att fastställa slutre-
dovisningen. På mötet tillämpas vad som fö-
reskrivs om andelsstämma. 

Slutredovisningen ska anmälas för registre-
ring i enlighet med 6 kap. 9 §. 

 
17 § 

Delningens återgång 

Delningen återgår trots att den har registre-
rats, om delningsbeslutet har ogiltigförklarats 
genom en dom som vunnit laga kraft. Det ur-
sprungliga andelslaget och det övertagande 

andelslaget ansvarar solidariskt för det över-
tagande andelslagets förpliktelser som har 
uppkommit efter registreringen av delningen 
men före registreringen av domen. 

 
Gränsöverskridande delning 

18 § 

Definition av gränsöverskridande delning 
och olika sätt att verkställa sådan 

Ett andelslag kan också delta i en sådan 
delning enligt 1 och 2 § där ett utländskt an-
delslag genom delning överlåts till ett finskt 
andelslag eller där ett finskt andelslag genom 
delning överlåts till ett utländskt andelslag 
(gränsöverskridande delning). 

En gränsöverskridande delning kan verk-
ställas enligt 1 mom. endast om det utländska 
andelslaget är ett sådant andelslag som kan 
jämställas med andelslag (utländskt andels-
lag) och som 

1) har ett andelskapital eller motsvarande 
kapital, är en juridisk person och har egen-
dom som ensam svarar för andelslagets skul-
der och omfattas av de villkor enligt den na-
tionella lagstiftningen som föreskrivs i direk-
tiv 68/151/EEG om skyddsåtgärder för aktie-
ägare, medlemmar och utomstående, och 

2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och 
omfattas av lagstiftningen i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av dess stadgeenliga hemort 
eller platsen där centralförvaltningen eller 
huvudkontoret finns. 

Med andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande delning avses nedan i detta kapitel 
ursprungliga andelslag, övertagande andels-
lag och utländska andelslag. 

 
 

19 § 

Tillämpning av bestämmelserna om delning 

På gränsöverskridande delningar tillämpas 
bestämmelserna i 4 kap. om andelsstämmans 
beslut och en medlems extra avgångsrätt och 
rätt till återbetalning samt 18—26 § i detta 
kapitel. 
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20 § 

Delningsplan 

Andelslag som deltar i en gränsöverskri-
dande delning ska upprätta en delningsplan 
enligt 3 § och denna paragraf. För ett ut-
ländskt andelslag ska delningsplanen upprät-
tas och undertecknas av andelslagets behöri-
ga organ. 

Delningsplanen ska utöver vad som anges i 
3 § 2 mom. innehålla 

1) uppgift om andelslagsformen för de an-
delslag som deltar i delningen och förslag till 
samfundsform för det andelslag som bildas 
genom delningen, 

2) uppgift om de register som de i delning-
en deltagande utländska andelslagen har re-
gistrerats i och registrens kontaktuppgifter, 

3) vid delning genom överlåtelse till ett 
verksamt andelslag det övertagande andels-
lagets stagar sådana de träder i kraft i den 
ändrade lydelsen enligt 3 § 2 mom. 3 punk-
ten, 

4) förslag till tidpunkt från vilken transak-
tionerna i de andelslag som deltar i delningen 
bokföringsmässigt anses utförda för det över-
tagande andelslagets räkning, 

5) utredning om den gränsöverskridande 
delningens sannolika följder för sysselsätt-
ningen, 

6) utredning om de förfaranden enligt vilka 
detaljerade regler fastställs för arbetstagarnas 
deltagande i fastställandet av de rättigheter 
som gäller medverkan i det övertagande an-
delslaget, 

7) utredning om vilka bokslut i de i del-
ningen deltagande andelslagen som har an-
vänts för att fastställa villkoren för delning-
en, samt 

8) utredning om hur delningen verkställs 
och förslag till åtgärder som säkerställer att 
medlemmarna behandlas lika i ett läge där 
ikraftträdandet av delningen hindras i någon 
stat på det sätt som avses i 24 § 6 mom. 

 
21 § 

En oberoende sakkunnigs rapport 

På den rapport av en oberoende sakkunnig 
som gäller en plan för gränsöverskridande 

delning och som avser ett finskt andelslag 
tillämpas bestämmelserna om revisorsyttran-
de i 4 §. 

Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande delning får dock gemensamt utse 
en eller flera oberoende sakkunniga för att 
lämna en gemensam rapport om planen för 
den gränsöverskridande delningen, avsedd 
för alla de andelslag som deltar i delningen. 
Som sådan rapportör kan också en oberoende 
sakkunnig utses enligt lagstiftningen i den 
medlemsstat vars lagstiftning tillämpas på 
det utländska deltagande andelslaget. 

 
 

22 § 

Registrering av delningsplanen, kallelse på 
borgenärerna, delningsbeslut, återbetalning 

och inlösen 

De finska andelslag som deltar i en gräns-
överskridande delning ska anmäla delnings-
planen för registrering på det sätt som i 5 § 
föreskrivs om registrering av delningsplan. 
En rapport enligt 21 § ska fogas till anmälan. 

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fins-
ka andelslag finns i 6—8 §. 

Bestämmelser om finska andelslags del-
ningsbeslut finns i 4 kap. 12, 13 och 15 § och 
i 9 och 10 § i detta kapitel. Bestämmelser om 
rättsverkningarna av delningsbeslut när del-
ningen registreras i Finland finns i 11 §. 

 
 

23 § 

Verkställande av delning som registreras i 
Finland 

Om ett finskt andelslag är övertagande an-
delslag vid en gränsöverskridande delning, 
ska de andelslag som deltar i delningen an-
mäla delningen för registrering på det sätt 
som föreskrivs i 12 § inom sex månader från 
det att de deltagande finska andelslagen be-
slutat om delningen och de övriga deltagande 
andelslagen har fått ett intyg om att de åtgär-
der och formaliteter som delningen förutsät-
ter har vidtagits. Intyget ska vara utfärdat av 
registermyndigheten eller någon annan behö-
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rig myndighet i den stat vars lagstiftning till-
lämpas på det utländska andelslag som deltar 
i delningen. Till anmälan om verkställande 
ska dessutom fogas en försäkran där styrelse-
ledamöterna och verkställande direktören i 
det i delningen deltagande övertagande fins-
ka andelslaget förklarar att det ursprungliga 
andelslagets tillgångar övergår i det överta-
gande finska andelslagets ägo i enlighet med 
delningsplanen senast då ikraftträdandet av 
delningen registreras i Finland.  

I fråga om delningar enligt denna paragraf 
tillämpas 14 § på villkoren för registrering av 
delning. Dessutom förutsätts det att de ut-
ländska andelslag som deltar i delningen 
godkänner den rätt till återbetalning eller in-
lösen som en medlem och ägare av illäggs-
andel, placeringsandel, optionsrätt och andra 
rättigheter som berättigar till tilläggsandel el-
ler placeringsandel har med stöd av 12 § eller 
stadgarna eller rättighetens villkor och att be-
stämmelserna om arbetstagarnas representa-
tion har fastställts enligt lagen om personal-
representation och att samtliga deltagande 
andelslag har godkänt delningsplanen på lika 
villkor. 

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på 
tjänstens vägnar anmäla registreringen av 
delningen till den utländska registermyndig-
het i vars register det ursprungliga utländska 
andelslaget är registrerat. 

Bestämmelser om slutredovisning av det 
ursprungliga andelslaget finns i 16 §.  

 
 
 

24 § 

Verkställande av delning som ska registreras 
i en annan stat 

Om ett finskt andelslag genom delning 
överlåts till ett övertagande utländskt andels-
lag ska, de finska andelslag som deltar i del-
ningen hos registermyndigheten inom sex 
månader från delningsbeslutet ansöka om 
tillstånd att verkställa delningen. I annat fall 
förfaller delningen. Till ansökan ska fogas 
delningsbesluten samt försäkran av det finska 
andelslagets styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör om att bestämmelserna i denna 
lag har följts vid fusionen och intyg av en 

styrelseledamot eller verkställande direktören 
om att meddelandena enligt 7 § har sänts. 
Om en medlem eller en ägare av tilläggsan-
del, placeringsandel, optionsrätt eller annan 
rätt som berättigar till tilläggsandel eller pla-
ceringsandel har krävt återbetalning eller in-
lösen med stöd av 12 §, stadgarna eller rät-
tighetens villkor ska detta anmälas till regis-
termyndigheten i samband med att verkstäl-
landet meddelas. 

På förutsättningarna för att tillstånd ska 
kunna beviljas tillämpas 13 § vid delningar 
enligt denna paragraf. Dessutom förutsätts 
det att de utländska andelslag som deltar i 
delningen godkänner den rätt till återbetal-
ning eller inlösen som tillkommer en medlem 
samt en ägare till tilläggsandel, placeringsan-
del, optionsrätt eller annan rättighet som be-
rättigar till tilläggsandel eller placeringsandel 
med stöd av 12 § eller stadgarna eller rättig-
hetens villkor och att registermyndigheten 
ges en utredning om att personalens medver-
kar i det övertagande andelslaget ordnas på 
ett sätt som motsvarar artikel 16 i direktiv 
2005/56/EG. Registermyndighetens beslut 
om tillståndet ska registreras på tjänstens 
vägnar. 

Om egendom som tillhör ett finskt andels-
lag som deltar i delningen omfattas av före-
tagsinteckning enligt företagsinteckningsla-
gen vid delning enligt denna paragraf, får 
tillstånd beviljas under förutsättning att en 
registreringsduglig ansökan samtidigt är an-
hängig om överföring av inteckningen på en 
filial som inrättas i Finland eller att inteck-
ningen har dödats. 

För de finska andelslag som deltar i en 
gränsöverskridande delning utfärdar regis-
termyndigheten ett intyg om att ett i 1 mom. 
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de deltagande 
finska andelslagen har vidtagit alla åtgärder 
som delningen förutsätter och alla formalite-
ter som förutsätts i lag. I intyget ska anges att 
i 1 mom. avsedd återbetalning och inlösen 
har anmälts till registermyndigheten. Intyget 
ska inom sex månader från utfärdandet läm-
nas till den behöriga myndigheten i den stat 
vars lagstiftning tillämpas på det övertagande 
utländska andelslaget, annars förfaller inty-
get. 
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Efter anmälan från den utländska register-
myndighet som har registrerat delningen eller 
på basis av någon annan tillförlitlig utredning 
ska registermyndigheten på tjänstens vägnar 
utan dröjsmål vid total delning avregistrera 
det delade finska andelslaget och vid partiell 
delning anteckna delningen i registret. 

Om en total delning eller en partiell delning 
sker stegvis till följd av att delningen enligt 
lagstiftningen som ska tillämpas på de över-
tagande andelslagen träder i kraft vid olika 
tidpunkter, betraktas de delar av delningen 
som har trätt i kraft som en partiell delning. 
Detta förfarande gäller också i sådana fall där 
ikraftträdandet av en delning förhindras i nå-
gon stat men har trätt i kraft eller kommer att 
träda i kraft i en annan stat i enlighet med 
delningsplanen. 

Bestämmelserna om det ursprungliga fins-
ka andelslagets slutredovisning finns i 16 §. 

 
 
 
 

25 § 

Delningens rättsverkningar 

Bestämmelser om rättsverkningarna av en 
gränsöverskridande delning vid delning en-
ligt 23 § finns i 15 §. 

Det ursprungliga andelslagets tillgångar 
och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till det övertagande andelslaget vid 
delning enligt 24 § när delningen träder i 
kraft enligt lagstiftningen i den stat vars lag-
stiftning gäller för det övertagande andelsla-
get. Samtidigt får det ursprungliga andelsla-
gets medlemmar samt innehavare av options-
rätter och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till tilläggsandelar och placeringsan-
delar rätt till delningsvederlag i enlighet med 
delningsplanen. Vid partiell delning överförs 
dock endast de i delningsplanen delade till-
gångarna och skulderna. På det solidariska 
ansvaret för de andelslag som deltar i del-
ningen och på delningen av tillgångar som 
inte nämns i planen om total delning tilläm-
pas 15 § 5 och 6 mom. Vid total delning upp-
löses det ursprungliga andelslaget då del-
ningen har trätt i kraft för alla de övertagande 
andelslagens del. 

26 § 

Gränsöverskridande delningars giltighet 

En gränsöverskridande delning får inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den har 
trätt i kraft enligt 25 §. 

 
 

22 kap. 

Straffbestämmelser 

1 § 

Andelslagsbrott 

Den som uppsåtligen 
1) bryter mot det som i 16 kap. 4 §, 17 kap. 

4 § eller 18 kap. 2 § bestäms om revisorsytt-
rande, 
— — — — — — — — — — — — — —  

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe i lag, för andelslagsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst ett år. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                       

20  . 
I fråga om handlingar som ska hållas till-

gängliga för medlemmarna före denna lags 
ikraftträdande tillämpas de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet. 

På inhemska fusioner och delningar tilläm-
pas de bestämmelser som gäller vid denna 
lags ikraftträdande, om fusionsplanen anmäls 
för registrering före ikraftträdandet. I övriga 
fall tillämpas denna lag på fusioner och del-
ningar. 

Efter att denna lag har antagits kan regis-
termyndigheten registrera och utfärda kungö-
relse angående en plan om gränsöverskridan-
de fusion eller delning, och ett finskt andels-
lag som deltar i fusionen eller delningen kan 
utfärda kallelse till den andelslagsstämma 
som beslutar om godkännandet av planen, så 
som bestäms i denna lag. 

Innehavare av sådana optionsrätter och 
andra särskilda rättigheter vilka berättigar till 
tilläggsandelar eller placeringsandelar som 
har givits före denna lags ikraftträdande har 
samma rättigheter vid gränsöverskridande fu-
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sioner och delningar som vid fusioner enligt 
16 kap. 1 § eller delningar enligt 17 kap. 1 §, 

om inte något annat bestäms i den särskilda 
rättighetens villkor. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 

Lag  

om ändring av 3 och 18 a § i handelsregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 3 § 1 mom. 4 punkten, så-

dan den lyder i lag 744/2004, samt 
fogas till 18 a §, sådan den lyder i nämnda lag 744/2004 och i lag 908/2006, ett nytt 5 mom. 

som följer: 
 

3 § 
Grundanmälan skall göras av: 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) en utländsk sammanslutning och stiftel-

se som grundar en filial i Finland (utländsk 
näringsidkare) och av en utländsk sam-
manslutning vid sådan gränsöverskridande 
kombinationsfusion och delning där den nya 
sammanslutningen registreras i Finland, 
— — — — — — — — — — — — — —  

18 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten behandlar ärenden 
som gäller en finsk sammanslutning vid så-
dan kombinationsfusion och delning som av-
ses i 3 § 1 mom. 4 punkten. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den                       
20  . 

————— 
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5. 

 

Lag  

om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 14 § 1 mom. 

8 punkten och 2 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 909/2006, som följer: 
 

14 § 

Ansvaret för att anmälningarna görs 

Ansvariga för att en anmälan till registret 
görs är 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) för en utländsk näringsidkares filial den 
person som valts att teckna dess firma eller 
valts till företrädare samt för en utländsk 
sammanslutning vid gränsöverskridande fu-
sion och delning medlemmarna av sam-
manslutningens styrelse eller av något annat 
organ som har rätt att företräda sammanslut-
ningen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

I aktiebolag, europabolag, andelslag, euro-
paandelslag, sparbanker, försäkringsföre-
ningar och statliga affärsverk samt utländska 

sammanslutningar är också verkställande di-
rektören ansvarig för att ändringsanmälan 
görs samt i bolag på vilka lagen om bostads-
aktiebolag tillämpas och i bostadsrättsföre-
ningar dessutom disponenten. Om en enskild 
näringsidkare eller en bolagsman i ett öppet 
bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kom-
manditbolag avlider, är också delägarna i 
hans eller hennes dödsbo ansvariga för att 
ändringsanmälan görs. Ett sådant ansvar har 
dock inte en delägare som inte har fått någon 
fördel ur boet och som utöver att ha tagit del 
i bouppteckningen inte har vidtagit några 
andra åtgärder än sådana som avses i 18 kap. 
3 § i ärvdabalken (40/1965). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den                       

20  . 
————— 
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6. 

 

Lag  

om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 10 § 3 mom., sådant 

det lyder i lag 911/2006, som följer: 
 

10 § 

Överlåtelse av företag och åtagande att sva-
ra för inteckning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i 

tillämpliga delar när näringsverksamheten 
hos en sammanslutning som deltar i en 
gränsöverskridande fusion eller delning och 
den inteckningsbara egendom i Finland som 
hör till denna verksamhet överförs till en fili-
al i Finland som inrättas av den övertagande 
sammanslutningen, som registreras i någon 
annan stat. Detsamma gäller när ett europa-

bolags eller ett europaandelslags hemort flyt-
tas från Finland till någon annan stat så som 
avses i artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 
2157/2001 om stadga för europabolag (SE) 
och i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 
1435/2003 om stadga för europeiska koope-
rativa föreningar (SCE-föreningar) så att bo-
lagets eller andelslagets näringsverksamhet 
och den inteckningsbara egendom i Finland 
som hör till denna verksamhet överförs till en 
filial som bolaget eller andelslaget inrättar i 
Finland. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                        

20  . 
————— 
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7. 

Lag  

om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 

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

lagsform (1501/2001) 4 och 5 b § samt 9 § 1 mom., sådana de lyder, 4 § i lag 122/2007, 5 b § i 
lag 702/2004 och 642/2006 samt 9 § 1 mom. i nämnda lag 642/2006, som följer: 
 

4 § 
Ett kreditinstituts fusionsplan ska, utöver 

vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i aktiebo-
lagslagen, innehålla en utredning om åtagan-
den som enligt 45 § 1 mom. 9 punkten i kre-
ditinstitutslagen kan jämställas med kapital-
lån och om åtaganden som avses i 46 § 
1 mom. 3 och 4 punkten och 47 § 1 mom. 
1 punkten i nämnda lag och vilkas borgenä-
rer kan motsätta sig fusionen enligt 16 kap. 
6 § 1 mom. i aktiebolagslagen. 
 

5 b § 
När ett finskt kreditinstitut deltar i en 

gränsöverskridande fusion inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet gäller vad 
som bestäms i 4, 5 och 5 a §. 

Om det vid fusionen övertagande bolaget 
är registrerat eller registreras i en annan stat 
tillämpas dock inte 5 § 3 och 4 mom. på fu-
sionen. För en sådan fusion får registermyn-
digheten inte utfärda ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag (742/2004) 
eller i 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen, om 
Finansinspektionen, innan ett tillstånd som 
avses i 2 mom. i nämnda paragraf har bevil-
jats, har meddelat registermyndigheten att 
kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmel-
serna om fusion, om fortsättande av verk-
samheten i Finland eller om 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 Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig fusionen eller flyttningen 
av hemort i samband med etablering av ett 
europabolag. 

Om ett övertagande kreditinstitut som regi-
streras i en annan stat har för avsikt att efter 
fusionen fortsätta att bedriva kreditinstituts-
verksamhet i Finland, tillämpas på kreditin-
stitutet vad som bestäms om utländska kre-
ditinstituts verksamhet i Finland. 
 

9 § 
I fråga om det ursprungliga kreditinstitutets 

delningsplan och på registrering av verkstäl-
landet av delningen samt på tillståndet och 
intyget angående verkställighet iakttas i till-
lämpliga delar vad som i 4, 5, 5 a, 5 b, 6 och 
6 a § föreskrivs om fusion. Det som före-
skrivs i 5 § 3 mom. ska emellertid inte till-
lämpas på sådan total delning som avses i 
17 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolags-
lagen, om delningen sker genom överlåtelse 
till bolag som skall bildas och som är enbart 
kreditinstitut. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                        

20  . 
————— 
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8.  

 

Lag  

om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 

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

lagsform (1504/2001) 26 § samt    
ändras 22 § 2 mom., 23, 23 a och 23 b §, 24 § 1 och 3 mom. samt 24 a, 25, 27 och 28 §, 
av dem 22 § 2 mom., 23 a § och 24 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 124/2007 samt 

23 b och 24 a § sådana de lyder i lag 913/2006 och 25 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
591/2003, som följer: 
 

22 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kreditinstitutets fusionsplan ska, utöver 
vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i lagen om 
andelslag, innehålla en utredning om sådana i 
45 § 1 mom. 9 punkten i kreditinstitutslagen 
avsedda åtaganden som kan jämställas med 
kapitallån och om i 46 § 1 mom. 3 och 
4 punkten samt 47 § 1 mom. 1 punkten i 
nämnda lag avsedda åtaganden vilkas borge-
närer kan motsätta sig fusionen enligt 16 kap. 
6 § i lagen om andelslag.  

 
23 § 

De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, 
när det är fråga om dotterbolagsfusion, det 
kreditinstitut som är moderföretag ska göra 
anmälan om fusionen till finansinspektionen. 
Anmälan, till vilken ska fogas fusionsplanen 
och det yttrande som avses i 16 kap. 4 § i la-
gen om andelslag, ska tillställas Finansin-
spektionen innan ansökan görs om kallelse 
på borgenärerna enligt 16 kap. 6 § i lagen om 
andelslag. Finansinspektionen kan efter att ha 
fått anmälan kräva också andra uppgifter som 
den anser vara behövliga.  

Registermyndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta Finansinspektionen om en sådan 
anmälan om en borgenärs motstånd som av-
ses i 16 kap. 14 § 2 mom. i lagen om andels-
lag. 

Finansinspektionen kan vid absorptionsfu-
sion som avses i 16 kap. 2 § 1 mom. 1 punk-

ten i lagen om andelslag motsätta sig fusio-
nen genom att underrätta registermyndighe-
ten om detta inom en månad från den i 
16 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag fö-
reskrivna dagen, ifall fusionen sannolikt 
äventyrar förutsättningarna för det överta-
gande kreditinstitutets koncession eller, om 
ett i fusionen deltagande kreditinstitut hör till 
centralinstitutet, ifall fusionen kunde äventy-
ra sammanslutningens kapitaltäckning. De 
kreditinstitut som deltar i fusionen ska utan 
dröjsmål underrättas om att finansinspektio-
nen motsätter sig fusionen. I de fall som av-
ses i detta moment får fusionen registreras 
endast om Finansinspektionen inte motsätter 
sig den inom den ovan nämnda tiden. 

Besvär över Finansinspektionens beslut 
som avses i denna paragraf ska behandlas i 
brådskande ordning. 

 
23 a § 

Har en borgenär motsatt sig fusion ska re-
gistermyndigheten begära Finansinspektio-
nens utlåtande om hur ett verkställande av 
fusionen påverkar borgenärens ställning och 
om fusionen behöver verkställas utan dröjs-
mål för att en stabil verksamhet ska kunna 
tryggas vid kreditinstituten. Registermyndig-
heten ska utan hinder av det som i 16 kap. 
14 § 2 mom. i lagen om andelslag föreskrivs 
om villkoren för registrering registrera verk-
ställandet av fusionen trots att borgenären 
motsätter sig detta, om Finansinspektionen i 
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sitt utlåtande anser att verkställandet av fu-
sionen inte försvagar borgenärens ekonomis-
ka ställning och fusionen behöver verkställas 
utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska 
kunna tryggas vid kreditinstituten. 

 
23 b § 

När ett finskt kreditinstitut eller en sam-
manslutnings centralinstitut deltar i en gräns-
överskridande fusion inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet gäller vad som 
bestäms i 22, 23 och 23 a §. 

Om det vid fusionen övertagande andelsla-
get är registrerat eller registreras i en annan 
stat, tillämpas dock inte 23 § 3 och 4 mom. 
på fusionen. För en sådan fusion får regis-
termyndigheten inte utfärda ett intyg som av-
ses i 4 § 3 mom. i lagen om europaandelslag 
(906/2006) eller i 16 kap. 24 § i lagen om 
andelslag, om Finansinspektionen, innan ett 
tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda para-
graf har beviljats, har meddelat registermyn-
digheten att kreditinstitutet inte har iakttagit 
bestämmelserna om fusion eller om fortsät-
tande av verksamheten i Finland eller avslu-
tande av verksamheten. Tillstånd får beviljas 
innan en månad har förflutit från den dag 
som avses i 16 kap. 6 § 1 mom. i lagen om 
andelslag endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig fusionen 
eller flyttningen av hemort i samband med 
etablering av ett europaandelslag. 

Om ett övertagande kreditinstitut som ska 
registreras i en annan stat har för avsikt att 
efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinsti-
tutsverksamhet i Finland, tillämpas på kredit-
institutet vad som bestäms om utländska kre-
ditinstituts verksamhet i Finland. 

 
 

24 § 
Vad som i 16 kap. 6, 7 och 14 § i lagen om 

andelslag föreskrivs om borgenärer ska inte 
tillämpas på insättare. Det överlåtande kredit-
institutet ska emellertid underrätta insättarna 
om fusionen senast tre månader före den tids-
frist som registermyndigheterna sätter ut för 
de övriga borgenärerna med stöd av 16 kap. 
6 § 2 mom. i lagen om andelslag. I medde-
landet ska nämnas det övertagande kreditin-
stitutets firma och adress. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om insättare ska på motsvarande sätt tilläm-
pas på det övertagande kreditinstitutets insät-
tare om de i enlighet med 16 kap. 6 § 3 mom. 
i lagen om andelslag ska höras. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
24 a § 

Om ett kreditinstituts 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 ska betala ut den uppsagda in-
sättningen eller ställa betryggande säkerhet 
för betalningen. Uppsägningen ska ske skrift-
ligen senast den dag som anges i den kungö-
relse på kreditinstitutets borgenärer som av-
ses i 16 kap. 6 § i lagen om andelslag. Insät-
tarens rätt att säga upp insättningen i enlighet 
med denna paragraf ska nämnas i det medde-
lande som avses i 24 §. Kreditinstitutet ska 
underrätta Finansinspektionen om uppsäg-
ningen utan dröjsmål efter det att tiden för 
uppsägning enligt denna paragraf har gått ut. 

 
25 §  

För ett kreditinstitut som bildas i samband 
med en kombinationsfusion ska ansökas om 
koncession enligt kreditinstitutslagen. En 
kombinationsfusion får inte registreras om 
inte koncessionen registreras samtidigt. 

Om de kreditinstitut som deltar i fusionen 
har ett sammanlagt andelskapital som under-
stiger det belopp som föreskrivs i 13 § kredit-
institutslagen, ska det kreditinstitut som bil-
das ha ett startkapital som uppgår till minst 
det sammanlagda beloppet av det andelskapi-
tal som innehas av de i fusionen deltagande 
kreditinstituten. 

 
 

27 §  
På det ursprungliga kreditinstitutets del-

ningsplan, registreringen av verkställandet av 
delning samt på tillståndet och intyget angå-
ende verkställandet iakttas i tillämpliga delar 
det som föreskrivs i 22, 23, 23 a, 23 b, 
24 och 24 a §. Det som föreskrivs i 23 § 
3 mom. ska emellertid inte tillämpas på så-
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dan total delning som avses i 17 kap. 2 § 
1 mom. i lagen om andelslag, om delningen 
sker genom överlåtelse till andelslag som 
skall bildas och som är enbart kreditinstitut. 

I fråga om det kreditinstitut som bildas vid 
delningen ska i tillämpliga delar iakttas vad 
som föreskrivs i 25 § 1 och 3 mom. 

Vad som i 17 kap. 14 § 6 mom. i lagen om 
andelslag föreskrivs om det ursprungliga an-
delslagets skulder tillämpas inte på skulder 
eller delar av skulder som kan ersättas ur den 
i 6 a kap. i kreditinstitutslagen avsedda in-
sättningsgarantifonden eller den i 6 kap. i la-
gen om värdepappersföretag (579/1996) av-
sedda ersättningsfonden. 

28 § 
Vad som i 12 kap. 12 § och 17 kap. 

6, 7 och 14 § i lagen om andelslag föreskrivs 
om borgenärer ska tillämpas på den för vil-
ken ett kreditinstitut har ställt borgen eller 
ingått någon annan därmed jämförbar förbin-
delse eller som på grund av ett med kreditin-
stitutet ingånget derivatavtal kan få en pen-
ningfordran, om förbindelsen övergår på nå-
gon annan än ett annat kreditinstitut enligt 
vad som avses i 8 § 1 mom. lagen om kredit-
institut. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den                   20  . 
————— 
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9.  

Lag  

om ändring av sparbankslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 41 § 3 mom. och 132 § 

2 mom., 
ändras 13 § 4 mom., 41 § 1 mom., 60—87 §, 88 § 2 mom., 89 och 90 §, 92 § 1 och 4 mom., 

120 § 1 mom., 122 § 2 mom. och 125 §, 
av dem 41 § 1 mom. och 75 § sådana de lyder i lag 123/2007, 64 och 86 § sådana de lyder 

delvis ändrade i nämnda lag 123/2003, 66 och 71 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
643/2006, 68 § sådan den lyder i lag 76/2003, 73 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
703/2004, 76 och 84 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 590/2003, 77 § sådan den lyder i 
nämnda lag 123/2007 och i lag 476/2007 och 120 § 1 mom. sådant det lyder i lag 144/2004, 
samt 

fogas till 59 § ett nytt 4 mom, till lagen en ny 41 a, en ny mellanrubrik framför 63 §, en ny 
mellanrubrik framför 65 §, en ny mellanrubrik framför 70 §, en ny mellanrubrik före 74 §, en 
ny mellanrubrik före 75 §, till lagen nya 79 a—79 i och av dem en ny mellanrubrik före 
79 a, en ny mellanrubrik före 80 §, en ny mellanrubrik före 83 §, en ny mellanrubrik före 85 §, 
till lagen nya 87 a—87 k § samt av dem nya mellanrubriker före 87 b, 87 f och 87 g § samt till 
88 § ett nytt 4 mom. som följer: 
 

2 kap. 

Eget kapital 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Grundfonden kan betalas tillbaka med stöd 
av 39 § 1 mom., om grundfonden nedsätts i 
syfte att utbetala medel till grundfondsan-
delsägarna, med stöd av 113 § 2 mom., om 
banken upplöses, eller om en grundfondsan-
delsägare med stöd av 74 §, 87 f § eller 89 § 
3 mom. har rätt till inlösning av grundfonds-
andelen. 
 

41 § 
Som sparbankens vinst får, om inte något 

annat följer av 40 § 2 mom. eller 41 a § i 
denna lag eller av 88 § i kreditinstitutslagen, 
på grundfondsandelar och kapitallån delas ut 
högst ett av styrelsen föreslaget belopp som 
inte överstiger det sammanlagda beloppet av 
den vinst som framgår av den för den senaste 

räkenskapsperioden fastställda balansräk-
ningen och sparbankens övriga fria egna ka-
pital, med avdrag för förlust som balansräk-
ningen utvisar, andra poster som enligt 
2 mom. inte får delas ut, det belopp varmed 
de i sparbankens bokslut enligt 5 kap. 15 § i 
bokföringslagen (1336/1997) gjorda avsätt-
ningarna och reserverna samt skillnaden mel-
lan de gjorda och planenliga avskrivningarna 
i bokslutet har tagits upp i det fria egna kapi-
talet, samt med det belopp som enligt lagen 
eller stadgarna ska avsättas till reservfonden 
eller annars lämnas outdelat. På grundfonds-
andelarna kan som vinstandel delas ut endast 
vinst och annat fritt eget kapital som har 
uppkommit efter inrättandet av grundfonden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
41 a § 

Medel i sparbanken får inte betalas ut om 
det då beslut fattades var känt eller borde ha 
varit känt att sparbanken var insolvent eller 
att utdelningen skulle leda till insolvens. 



 RP 103/2007 rd  
  

 

104 

3 kap.  

Förvaltning 

59 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Talan som avses i 3 mom. och som gäller 
ett fusions- eller delningsbeslut får dock inte 
väckas när över sex månader har förflutit 
från det att fusionen eller delningen registre-
rats. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 kap. 

Fusion 

Definition av fusion och olika sätt att verk-
ställa en sådan 

60 §  
En sparbank (överlåtande sparbank) kan 

fusioneras med en annan sparbank (överta-
gande sparbank) så att den överlåtande spar-
bankens tillgångar och skulder utan likvida-
tionsförfarande övergår till den övertagande 
sparbanken. 

Om den överlåtande sparbanken har en 
grundfond, får grundfondsandelsägarna 
grundfondsandelar i den övertagande spar-
banken som fusionsvederlag. Fusionsveder-
laget får också bestå av pengar och annan 
egendom samt av olika åtaganden. Bestäm-
melser om grundfondsandelsägarnas rätt att 
kräva inlösen av sina grundfondsandelar i 
stället för fusionsvederlag finns i 74 §. 

 
 

61 §  
En fusion kan verkställas så att 
1) en eller flera överlåtande sparbanker fu-

sioneras med en övertagande sparbank (ab-
sorptionsfusion), eller så att 

2) minst två överlåtande sparbanker fusio-
neras och tillsammans bildar en övertagande 
sparbank (kombinationsfusion). 

Med dotterbolagsfusion avses en absorp-
tionsfusion där de i fusionen deltagande 
sparbankerna och aktiebolagen äger samtliga 
aktier samt eventuella optionsrätter och andra 
till aktier berättigande rättigheter i det över-
låtande aktiebolaget. 

Med i fusionen deltagande sparbanker av-
ses i detta kapitel en överlåtande sparbank 
och en övertagande sparbank. 

Vid dotteraktiebolagsfusion genom dotter-
bolagsfusion gäller det som i fråga om över-
låtande dotterbolag föreskrivs om dotterbo-
lagsfusion i 16 kap. aktiebolagslagen 
(624/2006). 

 
62 § 

För en sparbank som bildas genom kombi-
nationsfusion ska koncession sökas enligt 
17 § i kreditinstitutslagen. En kombinations-
fusion får inte registreras, om inte koncessio-
nen registreras samtidigt. 

Om de i fusionen deltagande sparbankernas 
grundkapital och reservfonder sammanlagt 
uppgår till ett mindre belopp än vad som fö-
reskrivs i 44 § i kreditinstitutslagen, ska den 
sparbank som bildas ha ett startkapital som 
uppgår till minst det sammanlagda beloppet 
av de i fusionen deltagande sparbankernas 
grundkapital och reservfonder. 

 
Fusionsplan och revisorsyttrande 

63 §  
De i fusionen deltagande sparbankernas 

styrelser ska upprätta en skriftlig fusionsplan 
som dateras och undertecknas.  

Fusionsplanen ska uppta 
1) firmor, företags- och organisations-

nummer eller motsvarande identifierings-
uppgifter och hemorter för de i fusionen del-
tagande sparbankerna, 

2) en utredning om orsakerna till fusionen,  
3) vid absorptionsfusion förslag till eventu-

ella ändringar i den övertagande sparbankens 
stadgar samt vid en kombinationsfusion för-
slag till stadgar för den sparbank som ska 
bildas och till förfarandet vid val av dess 
verksamhetsorgan, 

4) vid absorptionsfusion förslag till det an-
tal grundfondsandelar av olika slag som 
eventuellt ska ges som fusionsvederlag och 
till huruvida de andelar som ges ska vara nya 
eller egna grundfondsandelar som innehas av 
bolaget samt vid en kombinationsfusion för-
slag till antalet grundfondsandelar av olika 
slag i den övertagande sparbanken,  

5) förslag till eventuellt annat fusionsveder-
lag och, om vederlaget består av optionsrätter 
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eller andra särskilda rättigheter som berätti-
gar till grundfondsandelar, de villkor som en-
ligt 35 § är förenade med dessa, 

6) förslag till fördelning av fusionsvederla-
get, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get 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 den som i 
den överlåtande sparbanken innehar options-
bevis och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till grundfondsandelar, 

8) vid en absorptionsfusion förslag till en 
eventuell ökning av den övertagande spar-
bankens grundkapital och grundfond samt 
vid en kombinationsfusion förslag till den 
övertagande sparbankens grundkapital och 
grundfond, 

9) utredning om den överlåtande sparban-
kens tillgångar, skulder och eget kapital samt 
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, om den inverkan som fusio-
nen planeras få på den övertagande sparban-
kens balansräkning och om de bokföringsme-
toder som ska tillämpas på fusionen, 

10) förslag som avser de i fusionen delta-
gande sparbankernas rätt att besluta om så-
dana arrangemang utöver sedvanlig affärs-
verksamhet som påverkar deras eget kapital 
eller antal grundfondsandelar, 

11) utredning om sådana kapitallån och 
åtaganden som kan jämställas med åtagande-
na i 45 § 1 mom. 9 punkten i kreditinsti-
tutslagen samt med åtagandena i 46 § 3 och 
4 mom. och 47 § 1 mom. i nämnda lag be-
träffande vilka borgenärerna i enlighet med 
67 § kan motsätta sig fusionen, 

12) utredning om det antal grundfondsan-
delar som den överlåtande sparbanken och 
dess dottersammanslutningar äger i den över-
tagande sparbanken samt om det antal grund-
fondsandelar som de i fusionen deltagande 
sparbankerna äger i den överlåtande spar-
banken, 

13) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i fusionen deltagande sparbanker-
nas egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen (634/1984), 

14) utredning om eller förslag till särskilda 
förmåner och rättigheter för de i fusionen 
deltagande sparbankernas förvaltningsråds- 
och styrelsemedlemmar, verkställande direk-

törer, revisorer och de revisorer som ger ytt-
rande om fusionsplanen,  

15) utredning om den ställning som den 
överlåtande sparbankens insättare har i den 
övertagande sparbanken efter fusionen, 

16) förslag till den planerade tidpunkten för 
registrering av verkställandet av fusionen, 
samt 

17) förslag till eventuella andra fusions-
villkor. 

På en dotterbolagsfusion tillämpas inte 
2 mom. 4—8 och 10 punkten. 

 
 

64 § 
De i fusionen deltagande sparbankernas 

styrelser ska utse en eller flera av Central-
handelskammaren godkända revisorer med 
uppgift att ge varje i fusionen deltagande 
sparbank ett yttrande om fusionsplanen. I ytt-
randet ska bedömas om fusionsplanen ger 
riktiga och tillräckliga uppgifter om grunder-
na för bestämmande av fusionsvederlaget 
samt om fördelningen av vederlaget. I ytt-
randet till den övertagande sparbanken ska 
dessutom nämnas om fusionen kan äventyra 
betalningen av sparbankens skulder.  

Om samtliga i fusionen deltagande spar-
bankers principaler och grundfondsan-
delsägare ger sitt samtycke eller om det är 
fråga om en dotterbolagsfusion, räcker det 
med ett yttrande om huruvida fusionen kan 
äventyra betalningen av den övertagande 
sparbankens skulder. 

 
 

Registrering av fusionsplanen och anmälan 
till Finansinspektionen samt kallelse på bor-

genärerna 

65 § 
Fusionsplanen ska anmälas för registrering 

inom en månad från undertecknandet av pla-
nen. Till anmälan ska fogas ett sådant yttran-
de som avses i 64 §. 

Anmälan ska göras gemensamt av de spar-
banker som deltar i fusionen. Anmälan om en 
dotterbolagsfusion ska göras av den överta-
gande sparbanken. 

Fusionen förfaller om anmälan inte görs 
inom föreskriven tid eller om registrering 
vägras. 
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66 §  
De sparbanker som deltar i fusionen eller, 

om det är fråga om en dotterbolagsfusion, 
den övertagande sparbanken ska göra anmä-
lan om fusionen till Finansinspektionen. 
Anmälan, till vilken ska fogas fusionsplanen 
och ett sådant yttrande som avses i 64 §, ska 
tillställas Finansinspektionen inom den i 65 § 
1 mom. föreskrivna tiden. Finansinspektio-
nen kan efter att ha fått anmälan kräva att få 
också andra uppgifter som den anser vara 
behövliga. 

Finansinspektionen kan vid absorptionsfu-
sion motsätta sig fusionen senast den dag 
som avses i 67 § 2 mom. genom att underrät-
ta registermyndigheten om detta, i det fall att 
fusionen sannolikt äventyrar förutsättningar-
na för den övertagande sparbankens fortsatta 
koncession. Sparbanken ska utan dröjsmål 
underrättas om att Finansinspektionen mot-
sätter sig fusionen. 

Besvär över Finansinspektionens beslut 
som avses i denna paragraf ska behandlas i 
brådskande ordning. 

  
67 § 

De borgenärer vilkas fordran på den över-
låtande sparbanken har uppkommit före regi-
streringen av fusionsplanen har rätt att mot-
sätta sig fusionen. Sådan rätt har även de 
borgenärer vilkas fordran får indrivas utan 
dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i 
lagen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg (367/1961) och vilkas fordran 
har uppkommit senast den i 2 mom. före-
skrivna dagen. 

Registermyndigheten ska på ansökan av 
den överlåtande sparbanken utfärda en kal-
lelse på de borgenärer som avses i 1 mom., i 
vilken nämns deras rätt att motsätta sig fu-
sionen med ett skriftligt meddelande till re-
gistermyndigheten senast den dag som 
nämns i kallelsen. Ansökan om kallelse ska 
göras inom fyra månader från registreringen 
av fusionsplanen, annars förfaller. Register-
myndigheten ska publicera kallelsen i den of-
ficiella tidningen senast tre månader före den 
utsatta dagen och registrera kallelsen på 
tjänstens vägnar. 

På ansökan av den övertagande sparbanken 
ska kallelse utfärdas också på den övertagan-
de sparbankens borgenärer, om fusionen en-

ligt ett sådant revisorsyttrande som avses i 
64 § kan äventyra betalningen av den överta-
gande sparbankens skulder. På den överta-
gande sparbankens borgenärer tillämpas i så 
fall vad som i detta kapitel föreskrivs om den 
överlåtande sparbankens borgenärer.  

 
68 § 

Sparbanken ska senast en månad före den 
utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till sina kända borgenärer som 
avses i 67 § 1 mom. och vilkas fordringar har 
uppkommit före registreringen av fusions-
planen. Om en grundfondsandelsägare i den 
överlåtande sparbanken eller en innehavare 
av optionsbevis eller andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till grundfondsandelar har 
krävt inlösen i enlighet med 74 §, ska borge-
närerna underrättas om det antal grundfonds-
andelar och rättigheter som kravet avser. 
Meddelandet kan sändas först efter det prin-
cipalmöte som beslutat om fusionen. Om 
sparbankens samtliga grundfondsandelsägare 
och innehavarna av de nämnda rättigheterna 
har meddelat att de avstår från sin inlösenrätt 
eller om de inte annars har rätt till inlösen, 
kan meddelandet dock sändas tidigare. 

 
69 § 

Vad som i 67 och 68 § föreskrivs om bor-
genärer ska inte tillämpas på insättare. Den 
överlåtande sparbanken ska emellertid under-
rätta insättarna om fusionen senast tre måna-
der före den tidsfrist som registermyndighe-
ten sätter ut för de övriga borgenärerna med 
stöd av 68 §. I meddelandet ska uppges den 
övertagande sparbankens firma och adress. 

Av det meddelande som avses i 1 mom. 
ska dessutom framgå att bestämmelserna i 
112 § i kreditinstitutslagen tillämpas på in-
sättningsgarantin, om en insättares samman-
lagda inlåning i de sparbanker som deltar i 
fusionen överstiger den maximigräns för in-
sättningsgarantin som anges i 105 § i nämnda 
lag. Insättaren har rätt att inom sex månader 
från mottagandet av meddelandet, utan hin-
der av de ursprungliga avtalsvillkoren säga 
upp inlåning som enligt 105 § i kreditinsti-
tutslagen helt eller delvis faller utanför in-
sättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta 
moment ska inte tillämpas om de överlåtande 
inlåningsbankerna på det sätt som avses i 
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105 § 6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas 
som en enda inlåningsbank vid tillämpning 
av den övre gräns som avses i den nämnda 
paragrafens 1 mom. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om insättare 
ska på motsvarande sätt tillämpas på den 
övertagande sparbankens insättare, om den 
övertagande sparbankens borgenärer ska hö-
ras enligt 67 § 3 mom. 

 
70 §  

I den överlåtande sparbanken beslutar prin-
cipalmötet om fusionen. Vid dotterbolagsfu-
sion tillämpas aktiebolagslagen på beslutsfat-
tandet i det överlåtande aktiebolaget. 

I den övertagande sparbanken beslutar 
principalmötet om fusionen. Beslut om dot-
terbolagsfusion fattas dock av sparbankens 
styrelse. 

Det principalmöte som beslutar om fusio-
nen ska hållas eller styrelsens fusionsbeslut 
fattas inom fyra månader från registreringen 
av fusionsplanen. I annat fall förfaller fusio-
nen. Principalmötet ska dock hållas senast en 
månad före den i 67 § angivna dagen, om 
inte sparbankens samtliga grundfondsan-
delsägare samt eventuella innehavare av op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar har av-
stått från sin rätt att kräva inlösen. 

Principalmötets fusionsbeslut fattas i den 
ordning som anges i 9 §, om inte något annat 
följer av stadgarna. I stadgarna kan emeller-
tid inte tas in en bestämmelse som lindrar det 
majoritetskrav som anges i detta moment. 

 
71 § 

Kallelse till det principalmöte som ska be-
sluta om fusionen får inte utfärdas förrän fu-
sionsplanen har registrerats. Kallelsen ska ut-
färdas tidigast två månader och, om inte 
längre tid föreskrivs i sparbankens stadgar, 
senast en månad före principalmötet.  

I den överlåtande sparbanken ska kallelsen, 
utöver vad som i stadgarna föreskrivs om 
kallelse till principalmöte, sändas skriftligen 
till varje principal vars adress är känd för 
sparbanken. Den överlåtande sparbanken ska 
inom den tid som avses i 1 mom. ge informa-
tion om inlösenrätt enligt 74 § till de inneha-
vare av grundfondsandelar samt optionsbevis 
och andra särskilda rättigheter som berättigar 

till grundfondsandelar vilka har rätt att kräva 
inlösen och vilkas adress är känd för spar-
banken. Om sparbanken inte känner till alla 
lösningsberättigades adress, ska ett medde-
lande om saken inom samma tid också publi-
ceras i den officiella tidningen. 

 
72 §  

Följande handlingar ska under minst en 
månad före det principalmöte som beslutar 
om fusionen hållas tillgängliga för principa-
lerna och grundfondsandelsägarna på de i fu-
sionen deltagande sparbankernas huvudkon-
tor eller webbsidor, utan dröjsmål sändas till 
de principaler och grundfondsandelsägare 
som ber om dem samt läggas fram på princi-
palmötet: 

1) fusionsplanen, 
2) varje i fusionen deltagande sparbanks 

bokslut, verksamhetsberättelser och revi-
sionsberättelser för de tre senast avslutade 
räkenskapsperioderna, 

3) de beslut om utbetalningar av medel 
som varje i fusionen deltagande sparbank 
eventuellt har fattat efter bankens senaste rä-
kenskapsperiod, 

4) varje i fusionen deltagande sparbanks 
delårsrapporter som har upprättats efter spar-
bankens senaste räkenskapsperiod, 

5) styrelsens redogörelse för händelser som 
efter det senaste bokslutet eller den senaste 
delårsrapporten väsentligt har påverkat spar-
bankens ställning, samt 

6) ett sådant yttrande om fusionsplanen 
som avses i 64 §. 

 
73 §  

Den överlåtande sparbankens fusionsbeslut 
ersätter sådan teckning som gäller fusionsve-
derlag till den överlåtande sparbankens 
grundfondsandelsägare och innehavare av 
optionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar samt 
sådana andra åtgärder som ger rätt till fu-
sionsvederlag.  

Vid en kombinationsfusion ersätter fu-
sionsplanen också den övertagande sparban-
kens stiftelseurkund. 

Fusionen förfaller, om inte samtliga i fu-
sionen deltagande sparbanker godkänner den 
i enlighet med den ursprungliga fusionspla-
nen. Registeranmälan ska omedelbart göras 
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om ett beslut som innebär att fusionen för-
kastas eller om att fusionen förfallit. 

 
Inlösen av grundfondsandelar samt options-

bevis och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till grundfondsandelar 

74 §  
Grundfondsandelsägarna och innehavarna 

av optionsbevis och andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till grundfondsandelar i 
den överlåtande sparbanken kan kräva inlö-
sen av dessa genom att bevisligen före det 
principalmöte som beslutar om fusionen 
framställa sitt lösningsanspråk till den över-
låtande sparbanken. Endast de grundfonds-
andelar kan inlösas som har anmälts för regi-
strering i grundfondsandelsboken före prin-
cipalmötet. Före fusionsbeslutet ska princi-
palmötet underrättas om hur många grund-
fondsandelar och till grundfondsandelar be-
rättigade rättigheter som krävs bli inlösta. 

Om någon överenskommelse om inlösen-
rätten eller inlösenvillkoren när det gäller 
grundfondsandelar, optionsbevis eller andra 
särskilda rättigheter som berättigar till grund-
fondsandelar inte nås med den övertagande 
sparbanken, ska ärendet med iakttagande i 
tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 
18 kap. 3—5 och 8—10 § i aktiebolagslagen 
överlämnas till skiljemän för avgörande. En 
grundfondsandelsägare eller rättsinnehavare 
ska inleda ärendet senast en månad efter 
principalmötet. Efter att ärendet inletts har 
grundfondsandelsägaren och rättsinnehava-
ren rätt endast till lösenbeloppet. Om det se-
nare under inlösningsförfarandet fastställs att 
de inte har rätt till inlösen, har de rätt till fu-
sionsvederlag i enlighet med fusionsplanen. 
Om fusionen förfaller leder detta till att ock-
så inlösenförfarandet förfaller. 

Lösenbeloppet är det gängse pris som 
grundfondsandelen, optionsbeviset eller en 
annan särskild rättighet som berättigar till 
grundfondsandelar betingar omedelbart före 
fusionsbeslutet. När lösenbeloppet fastställs 
beaktas inte den negativa effekt som fusionen 
eventuellt har på värdet av den överlåtande 
sparbankens grundfondsandelar, optionsbevis 
eller andra särskilda rättigheter som berätti-
gar till grundfondsandelar. På lösenbeloppet 
ska betalas en årlig ränta för tiden från fu-

sionsbeslutet till betalningen av lösenbelop-
pet. Räntan ska svara mot den i 12 § i ränte-
lagen (633/1982) avsedda referensräntan. 

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad 
från det att domen vunnit laga kraft, dock 
inte förrän verkställandet av fusionen har re-
gistrerats. Lösenbeloppet kan deponeras en-
ligt vad som föreskrivs i 18 kap. 11 § 2 och 
3 mom. i aktiebolagslagen. 

Den övertagande sparbanken svarar för be-
talningen av lösenbeloppet. Den överlåtande 
sparbanken ska utan dröjsmål underrätta den 
övertagande sparbanken om lösningsanspråk. 

 
Verkställande av fusion och rättsverkningar 

75 §  
De sparbanker som deltar i fusionen ska 

inom sex månader från fusionsbeslutet till 
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av fusionen. I annat fall förfaller fu-
sionen. Till anmälan ska fogas 

1) de i fusionen deltagande sparbankernas 
styrelsemedlemmars och verkställande direk-
törers försäkran om att denna lag har iaktta-
gits vid fusionen, 

2) en revisors intyg om att den övertagande 
sparbanken får fullt vederlag för det belopp 
som tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns yttrande om den utredning som ska 
ingå i fusionsplanen enligt 3 § 2 mom. 
9 punkten,  

3) en styrelsemedlems eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts, 

4) de i fusionen deltagande sparbankernas 
fusionsbeslut. 

Vid en dotterbolagsfusion svarar den över-
tagande sparbanken för att anmälan görs. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
1 mom. räcker det att till anmälan fogas för-
säkran av en styrelsemedlem eller verkstäl-
lande direktören i sparbanken om att denna 
lag har iakttagits vid fusionen samt ett intyg 
om att sådana meddelanden som avses i 7 § 
har sänts. 

 
76 § 

Registermyndigheten ska registrera fusio-
nen, om ingen borgenär har motsatt sig den 
eller om borgenärerna enligt en domstols 
dom har fått betalning eller betryggande sä-
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kerhet för sina fordringar. Fusionen får dock 
inte registreras om Finansinspektionen har 
motsatt sig den på det sätt som avses i 66 § 
2 mom. 

Om en borgenär har motsatt sig fusionen, 
ska registermyndigheten utan dröjsmål in-
formera sparbanken efter den utsatta dagen 
samt begära Finansinspektionens utlåtande 
om huruvida fusionen behöver verkställas 
utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska 
kunna tryggas vid kreditinstituten och om hur 
ett verkställande av fusionen påverkar borge-
närens ställning.  

När en borgenär har motsatt sig fusionen 
förfaller den en månad efter den utsatta da-
gen. Registermyndigheten ska dock skjuta 
upp behandlingen av ärendet, om sparbanken 
inom en månad från den utsatta dagen visar 
att den har väckt talan för fastställelse av att 
borgenären har fått betalning eller betryg-
gande säkerhet för sin fordran, eller om spar-
banken och borgenären tillsammans begär att 
behandlingen av ärendet ska skjutas upp. 
Domstolen ska behandla saken utan dröjs-
mål. Fusionen ska dock registreras trots att 
borgenären motsätter sig detta, om Finansin-
spektionen i sitt utlåtande anser att verkstäl-
landet av fusionen behöver verkställas utan 
dröjsmål för att en stabil verksamhet ska 
kunna tryggas vid kreditinstituten och att den 
inte försvagar borgenärens ekonomiska ställ-
ning. 

Fusionen kan verkställas trots att den över-
låtande sparbanken har försatts i likvidation, 
under förutsättning att sparbankens tillgångar 
inte har börjat skiftas så som avses i 113 §. 

Har företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen fastställts i flera än en av de i 
fusionen deltagande sparbankernas egendom, 
får fusionen inte registreras, om inte spar-
bankernas och inteckningshavarnas avtal om 
reglering av inteckningarnas företrädesrätt 
samtidigt registreras på ansökan. 

En kombinationsfusion får inte registreras 
om inte den genom fusionen bildade spar-
bankens koncession registreras samtidigt. 

 
77 § 

Den överlåtande sparbankens tillgångar 
och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till den övertagande sparbanken när 
verkställandet av fusionen har registrerats. 

Samtidigt upplöses den överlåtande sparban-
ken, och vid en kombinationsfusion upp-
kommer den övertagande sparbanken. 

Den överlåtande sparbankens tillgångar 
och skulder får inte tas upp i den övertagande 
sparbankens balansräkning till ett högre vär-
de än de har för den övertagande sparbanken. 
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 den överlåtande sparbankens grund-
fondsandelsägare samt innehavare av op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar rätt till 
fusionsvederlag i enlighet med fusionspla-
nen. De nya grundfondsandelar som ges som 
fusionsvederlag medför ägarrättigheter från 
och med registreringen, om inte en senare 
tidpunkt bestäms i fusionsplanen. Grund-
fondsandelarna medför dock ägarrättigheter 
senast ett år efter registreringen. Sådana 
grundfondsandelar i den överlåtande spar-
banken som ägs av den övertagande eller den 
överlåtande sparbanken medför inte rätt till 
fusionsvederlag. 

Om en förutsättning för att få fusionsveder-
lag är att mottagaren vidtar särskilda åtgär-
der, såsom att visa upp ett grundfondsbevis, 
och om vederlaget inte har krävts på detta 
sätt inom tio år från registreringen av verk-
ställandet av fusionen, kan den övertagande 
sparbankens principalmöte besluta att rätten 
till fusionsvederlag och de på detta baserade 
rättigheterna är förverkade. Det förverkade 
vederlaget tillfaller den övertagande spar-
banken. 

 
 

78 §  
Den överlåtande sparbankens styrelse och 

verkställande direktör ska så snart som möj-
ligt efter det att fusionen verkställts upprätta 
ett bokslut och en verksamhetsberättelse över 
den tid för vilken något bokslut inte har lagts 
fram på principalmötet (slutredovisning). 
Slutredovisningen ska överlämnas till reviso-
rerna, som inom en månad ska ge en revi-
sionsberättelse om den. 

Styrelsen ska efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla samman princi-
palerna för att fastställa slutredovisningen. På 
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mötet tillämpas vad som föreskrivs om prin-
cipalmöte. 

Slutredovisningen ska anmälas för registre-
ring i enlighet med 156 § 1 mom. i kreditin-
stitutslagen. 

 
79 §  

Fusionen återgår trots att den har registre-
rats, om fusionsbeslutet har ogiltigförklarats 
genom en dom som vunnit laga kraft. Den 
överlåtande sparbanken och den övertagande 
sparbanken ansvarar solidariskt för den över-
tagande sparbankens förpliktelser som har 
uppkommit efter registreringen av fusionen 
men före registreringen av domen. 

 
Gränsöverskridande fusion 

79 a § 
En sparbank kan också delta i en sådan fu-

sion enligt 60 och 61 § där ett i 2 mom. av-
sett utländskt kreditinstitut eller ett i 16 kap. 
19 § 2 mom. i aktiebolagslagen avsett ut-
ländskt aktiebolag vars alla aktier ägs av den 
övertagande sparbanken fusioneras med en 
finsk sparbank, eller där en finsk sparbank 
fusioneras med ett i 2 mom. avsett utländskt 
kreditinstitut (gränsöverskridande fusion). 

En gränsöverskridande fusion kan verkstäl-
las enligt 1 mom. endast om det utländska 
kreditinstitutet är ett sådant kreditinstitut som 
kan jämställas med en sparbank och som av-
ses i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/48/EG om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut (utländsk spar-
bank) och som 

1) har ett kapital som motsvarar en spar-
banks grundkapital, är en juridisk person och 
har egendom som ensam svarar för sparban-
kens skulder och omfattas av de villkor enligt 
den nationella lagstiftningen som föreskrivs 
om skyddsåtgärder för delägare, medlemmar 
och utomstående i rådets första direktiv 
68/151/EEG 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 och 

2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och 
omfattas av lagstiftningen i en annan stat 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av dess stadgeenliga hemort 
eller platsen där centralförvaltningens eller 
huvudkontoret finns. 

Vid en gränsöverskridande kombinations-
fusion kan den övertagande sparbanken regi-
streras i en sådan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet vars lagstiftning 
inte tillämpas på den överlåtande sparbanken. 

Med sparbanker som deltar i en gränsöver-
skridande fusion avses nedan i detta kapitel 
överlåtande och övertagande sparbanker och 
utländska sparbanker. 

Vad som nedan i detta kapitel sägs om 
grundfondsandelar tillämpas på motsvarande 
sätt på sådana motsvarande kapitalandelar i 
utländska sparbanker som kan överlåtas sär-
skilt. 

 
79 b § 

På gränsöverskridande fusioner tillämpas 
60—79 §, om inte annat föreskrivs i 79 a—
79 h §. 

Om den övertagande sparbanken vid fusio-
nen är registrerad eller registreras i någon 
annan stat, tillämpas dock inte 66 § 2 och 
3 mom. på fusionen. För en sådan fusion får 
registermyndigheten inte utfärda ett intyg 
som avses i 79 g § 5, om Finansinspektionen 
före beviljandet av ett sådant tillstånd som 
avses i 1 mom. i nämnda paragraf har med-
delat registermyndigheten att kreditinstitutet 
inte har iakttagit bestämmelserna om fusion 
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 
67 § 2 mom. endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig fusio-
nen. 

Om en övertagande sparbank som registre-
ras i någon annan stat har för avsikt att efter 
fusionen fortsätta att bedriva kreditinstituts-
verksamhet i Finland, tillämpas på kreditin-
stitutet vad som bestäms om ett utländskt 
kreditinstituts verksamhet i Finland. 
 

 
79 c § 

Sparbanker som deltar i en gränsöverskri-
dande fusion ska upprätta en fusionsplan en-
ligt 63 § och denna paragraf. För en utländsk 
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sparbank ska fusionsplanen upprättas och 
undertecknas av sparbankens behöriga organ. 

Fusionsplanen ska utöver vad som anges i 
63 § 2 mom. innehålla 

1) utredning om bolagsformen för de i fu-
sionen deltagande sparbankerna samt för den 
utländska sparbank som bildas genom kom-
binationsfusion, 

2) uppgift om de register som de i fusionen 
deltagande utländska sparbankerna har regi-
strerats i och registrens kontaktuppgifter, 

3) vid absorptionsfusion den övertagande 
sparbankens stadgar sådana de träder i kraft i 
den ändrade lydelsen enligt 63 § 2 mom. 
3 punkten, 

4) förslag till tidpunkt från vilken transak-
tionerna i de i fusionen deltagande sparban-
kerna bokföringsmässigt anses utförda för 
den övertagande sparbankens räkning, 

5) utredning om den gränsöverskridande 
fusionens sannolika följder för sysselsätt-
ningen, 

6) utredning om de förfaranden enligt vilka 
detaljerade regler fastställs för arbetstagarnas 
deltagande i fastställandet av de rättigheter 
som gäller deras medverkan i den övertagan-
de sparbanken, samt 

7) utredning om vilka bokslut i de i fusio-
nen deltagande sparbankerna som har an-
vänts för att fastställa villkoren för fusionen. 

Styrelsen i varje sparbank som deltar i fu-
sionen ska göra en utredning om fusionens 
sannolika konsekvenser för grundfondsan-
delsägarna, de röstberättigade insättare som 
avses i 4 § 5 punkten, borgenärerna och ar-
betstagarna till den del konsekvenserna inte 
framgår av fusionsplanen. 

Varje sparbank som deltar i fusionen ska 
hålla den i 3 mom. avsedda utredningen till-
gänglig för principalerna, grundfondsan-
delsägarna, borgenärerna och företrädarna för 
personalen eller, om företrädare inte finns, 
för personalen och sända utredningen till 
grunfondsandelsägarna i enlighet med vad 
som föreskrivs i 72 §. 

Om sparbanken får ett yttrande av företrä-
darna för personalen om den i 3 mom. av-
sedda utredningen, ska det fogas till utred-
ningen och hållas tillgängligt för principaler-
na, de röstberättigade insättarna och grund-
fondsandelsägarna samt sändas till dem i en-
lighet med vad som föreskrivs i 72 §. 

79 d § 
På den rapport av en oberoende sakkunnig 

som gäller en plan för gränsöverskridande 
fusion och som avser en finsk sparbank till-
lämpas bestämmelserna om revisorsyttrande i 
64 §. 

Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de sparbanker som deltar i en gräns-
överskridande fusion får dock gemensamt 
utse en eller flera oberoende sakkunniga för 
att lämna en gemensam rapport om planen 
för den gränsöverskridande fusionen till alla 
de sparbanker som deltar i fusionen. Som så-
dan rapportör kan också en oberoende sak-
kunnig utses enligt lagstiftningen i den med-
lemsstat vars lagstiftning tillämpas på den i 
fusionen deltagande utländska sparbanken. 

 
79 e § 

De finska sparbanker som deltar i en 
gränsöverskridande fusion ska anmäla fu-
sionsplanen för registrering på det sätt som 
föreskrivs i 65 §. En rapport enligt 79 d § ska 
vid behov fogas till anmälan. Bestämmelser 
om borgenärsskyddet i finska sparbanker 
finns i 67—69 §. 

Vad som i 69 § föreskrivs om insättare och 
insättares uppsägningsrätt i samband med fu-
sion gäller på motsvarande sätt sådana fusio-
ner där den övertagande sparbanken registre-
ras i någon annan stat. En insättare har upp-
sägningsrätt, om inlåning som omfattas av en 
insättningsgaranti enligt kreditinstitutslagen 
efter åtgärden inte alls eller bara delvis 
kommer att omfattas av insättningsgaranti. 
Insättarens rätt att säga upp insättningen i en-
lighet med denna paragraf ska nämnas i 
meddelandet till insättaren. Sparbanken ska 
underrätta Finansinspektionen om uppsäg-
ningen utan dröjsmål efter det att tiden för 
uppsägning enligt denna paragraf har gått ut. 

I de fall som avses i 1 mom. ska sparban-
ken sammanställa en utredning om insätt-
ningsgarantin (insättningsgarantiutredning), 
i vilken sparbanken ska redogöra för insätt-
ningsgarantiarrangemangen före åtgärden 
och efter den samt för eventuella skillnader i 
fråga om vad insättningsgarantin täcker. 
Sparbanken ska inhämta Finansinspektionens 
yttrande om utredningen. Till begäran om 
yttrande ska fogas de tilläggsupplysningar 
som Finansinspektionen bestämmer. Insätt-
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ningsgarantiutredningen och en kopia av Fi-
nansinspektionens yttrande ska fogas till det 
meddelande som ges till insättaren. 

 
79 f § 

Om en finsk sparbank är övertagande spar-
bank vid en gränsöverskridande fusion, ska 
de i fusionen deltagande sparbankerna anmä-
la fusionen för registrering på det sätt som 
föreskrivs i 75 § inom sex månader från det 
att de finska sparbankerna som deltar i fusio-
nen beslutat om fusionen och de övriga i fu-
sionen deltagande sparbankerna har fått ett 
intyg om att de åtgärder och formaliteter som 
fusionen förutsätter har vidtagits. Intyget ska 
utfärdas av registermyndigheten eller en an-
nan behörig myndighet i den stat vars lag-
stiftning tillämpas på den utländska sparbank 
som deltar i fusionen. 

I fråga om fusioner enligt denna paragraf 
tillämpas 76 § på villkoren för registrering av 
fusioner. Dessutom förutsätts det att de ut-
ländska sparbanker som deltar i fusionen 
godkänner lösningsrätten enligt 74 § och att 
bestämmelserna om arbetstagarnas represen-
tation har fastställts enligt lagen om personal-
representation i företagens förvaltning 
(725/1990), och att samtliga i fusionen delta-
gande sparbanker har godkänt fusionsplanen 
på lika villkor. 

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på 
tjänstens vägnar anmäla registreringen av fu-
sionen till den utländska registermyndighet i 
vars register den överlåtande sparbanken är 
registrerad. 

 
79 g § 

Om en finsk sparbank fusioneras med en 
övertagande utländsk sparbank, ska i fusio-
nen deltagande finska sparbanker hos regis-
termyndigheten inom fyra månader från fu-
sionsbeslutet ansöka om tillstånd att verkstäl-
la fusionen. I annat fall förfaller fusionen.  

Till ansökan ska fogas fusionsbesluten och 
intyg av en styrelsemedlem eller verkställan-
de direktören om att meddelandena enligt 68 
och 69 § har skickats. Om inlösenförfarande 
enligt 74 § har inletts, ska detta anmälas till 
registermyndigheten i samband med att verk-
ställandet anmäls. 

På förutsättningarna för att tillståndet ska 
kunna beviljas tillämpas 76 § vid fusioner 

enligt denna paragraf, och dessutom förut-
sätts det att de utländska sparbanker som del-
tar i fusionen godkänner lösningsrätten enligt 
74 § och att registermyndigheten ges en ut-
redning om att personalens deltagande i den 
övertagande sparbanken ordnas på ett sätt 
som motsvarar artikel 16 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/56/EG om 
gränsöverskridande fusioner av bolag med 
begränsat ansvar. Registermyndighetens be-
slut om tillståndet ska registreras på tjänstens 
vägnar. 

Om egendom som tillhör en finsk sparbank 
som deltar i fusion enligt denna paragraf om-
fattas av företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen (634/1984), får tillstånd be-
viljas under förutsättning att en registrerings-
duglig ansökan samtidigt är anhängig om 
överföring av inteckningen på en filial som 
inrättas i Finland eller att inteckningen har 
dödats. 

För de finska sparbanker som deltar i en 
gränsöverskridande fusion utfärdar register-
myndigheten ett intyg om att ett i 1 mom. av-
sett tillstånd har beviljats. I intyget bekräftar 
registermyndigheten att de i fusionen delta-
gande finska sparbankerna har vidtagit alla 
åtgärder och alla lagstadgade formaliteter 
som fusionen förutsätter. I intyget ska anges 
att ett till registermyndigheten anmält inlö-
senförfarande enligt 74 § har inletts. Intyget 
ska inom sex månader från utfärdandet läm-
nas till den behöriga myndigheten i den stat 
vars lagstiftning tillämpas på den övertagan-
de utländska sparbanken, annars förfaller in-
tyget. 

Efter anmälan från den utländska myndig-
heten som har registrerat fusionen ska regis-
termyndigheten utan dröjsmål och på tjäns-
tens vägnar avregistrera den fusionerade 
finska sparbanken. 

 
79 h § 

Bestämmelser om rättsverkningarna av en 
gränsöverskridande fusion vid fusion enligt 
79 f § finns i 77 §. 

Den överlåtande sparbankens tillgångar 
och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till den övertagande sparbanken vid fu-
sion enligt 79 g § när fusionen träder i kraft 
enligt lagstiftningen i den stat vars lagstift-
ning gäller för den övertagande sparbanken. 
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Samtidigt upplöses den överlåtande finska 
sparbanken och den överlåtande sparbankens 
grundfondsandelsägare och innehavare av 
optionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar får rätt 
till fusionsvederlag i enlighet med fusions-
planen.  

De grundfondsandelar i den överlåtande 
sparbanken som den överlåtande sparbanken 
äger medför inte rätt till fusionsvederlag. 

 
79 i § 

En gränsöverskridande fusion kan inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den har 
trätt i kraft enligt 79 h §. 

 
5 kap. 

Delning 

Definition av delning och olika sätt att verk-
ställa en delning 

80 §  
En sparbank (ursprunglig sparbank) kan 

delas så att dess tillgångar och skulder helt 
eller delvis övergår till en eller flera sparban-
ker (övertagande sparbank). 

Om den ursprungliga sparbanken har en 
grundfond, får grundfondandelsägarna som 
delningsvederlag grundfondsandelar i den 
övertagande sparbanken. Delningsvederlaget 
får också bestå av pengar samt av annan 
egendom och åtaganden. Bestämmelser om 
grundfondsandelsägarnas rätt att kräva inlö-
sen av sina grundfondsandelar i stället för 
delningsvederlag finns i 87 f §. 

 
81 § 

En delning kan verkställas så att 
1) den ursprungliga sparbankens alla till-

gångar och skulder övergår till två eller flera 
övertagande sparbanker, varvid den ur-
sprungliga sparbanken upplöses (total del-
ning), eller så att 

2) en del av den ursprungliga sparbankens 
tillgångar och skulder övergår till en eller fle-
ra övertagande sparbanker (partiell delning). 

Med delning genom överlåtelse till en 
verksam sparbank avses en delning där den 
övertagande sparbanken har bildats innan 
delningen verkställs, och med delning genom 

överlåtelse till en sparbank som skall bildas 
avses en delning där den övertagande spar-
banken bildas i samband med delningen. En 
sparbank kan samtidigt delas genom överlå-
telse till såväl en verksam som en sparbank 
som skall bildas. 

Med i delningen deltagande sparbanker 
avses i detta kapitel ursprungliga sparbanker 
och övertagande sparbanker. 

 
82 § 

För en sparbank som bildas vid delning ska 
ansökas om koncession enligt 17 § kreditin-
stitutslagen. En delning som avses i denna 
paragraf får inte registreras om inte konces-
sionen registreras samtidigt. 

 
Delningsplan och revisorsyttrande 

83 § 
De i delningen deltagande sparbankernas 

styrelser ska upprätta en skriftlig delnings-
plan som ska dateras och undertecknas. 

Delningsplanen ska uppta 
1) firmor, företags- och organisations-

nummer eller motsvarande identifierings-
uppgifter och hemorter för de i delningen 
deltagande sparbankerna, 

2) en utredning om orsakerna till delning-
en, 

3) vid delning genom överlåtelse till en 
verksam sparbank ett förslag till eventuella 
ändringar i den övertagande sparbankens 
stadgar samt vid en delning genom överlåtel-
se till en sparbank som ska bildas förslag till 
stadgar för denna sparbank och till förfaran-
det vid val av dess verksamhetsorgan, 

4) vid delning genom överlåtelse till en 
verksam sparbank ett förslag till det antal 
grundfondsandelar av olika slag som eventu-
ellt ska ges som delningsvederlag och till hu-
ruvida de andelar som ges ska vara nya eller 
egna fondandelar som innehas av sparbanken 
samt vid en delning genom överlåtelse till en 
sparbank som bildas förslag till antalet 
grundfondsandelar av olika slag i den överta-
gande sparbanken, 

5) förslag till eventuellt annat delningsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
bevis eller andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till grundfondsandelar, de villkor som 
enligt 35 § 4 mom. är förenade med dessa, 
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6) förslag till fördelning av delningsveder-
lag, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get 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 den som 
i den överlåtande sparbanken innehar op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar, 

8) vid en delning genom överlåtelse till en 
verksam sparbank ett förslag till eventuell 
ökning av den övertagande sparbankens 
grundkapital eller grundfond samt vid en 
delning genom överlåtelse till sparbank som 
ska bildas ett förslag till den övertagande 
sparbankens grundkapital och eventuella 
grundfond, 

9) utredning om den ursprungliga sparban-
kens tillgångar, skulder och eget kapital samt 
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, förslag till fördelning av den 
ursprungliga sparbankens tillgångar och 
skulder mellan de i delningen deltagande 
sparbankerna samt förslag om den inverkan 
som delningen planeras få på den övertagan-
de sparbankens balansräkning och om de 
bokföringsmetoder som ska tillämpas på del-
ningen, 

10) förslag till minskning av grundfonden 
så att medel kan betalas ut till den övertagan-
de sparbankens grundfondsandelsägare eller 
överföras till en fond som hänförs till det fria 
egna kapitalet eller användas till omedelbar 
täckning av förlust som inte kan täckas med 
fritt eget kapital, 

11) förslag som avser de i delningen delta-
gande sparbankernas rätt att besluta om så-
dana arrangemang utöver sedvanlig affärs-
verksamhet som påverkar deras eget kapital 
eller antal grundfondsandelar, 

12) utredning om sådana kapitallån och 
åtaganden som kan jämställas med åtagande-
na i 49 § 1 mom. 9 punkten i kreditinsti-
tutslagen samt med åtagandena i 46 § 3 och 
4 mom. och 47 § 1 mom. i nämnda lag be-
träffande vilka borgenärerna i enlighet med 
87 § kan motsätta sig delningen, 

13) utredning om det antal grundfondsan-
delar som den ursprungliga sparbanken och 
dess dottersammanslutningar äger i den över-
tagande sparbanken samt om det antal grund-
fondsandelar som de i delningen deltagande 

sparbankerna äger i den ursprungliga spar-
banken, 

14) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i delningen deltagande sparban-
kernas egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen, 

15) utredning om eller förslag till särskilda 
förmåner och rättigheter för de i delningen 
deltagande sparbankernas förvaltningsråds- 
och styrelsemedlemmar, verkställande direk-
törer, revisorer och de revisorer som ger ytt-
rande om delningsplanen,  

16) förslag till den planerade tidpunkten för 
registrering av verkställandet av delningen, 
samt 

17) förslag till eventuella andra delnings-
villkor. 

 
84 §  

De i delningen deltagande sparbankernas 
styrelser ska utse en eller flera av Central-
handelskammaren godkända revisorer med 
uppgift att ge varje i delningen deltagande 
sparbank ett yttrande om delningsplanen. I 
yttrandet ska bedömas om delningsplanen 
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om 
grunderna för bestämmande av delningsve-
derlaget samt om fördelningen av vederlaget. 
I yttrandet till den övertagande sparbanken 
ska dessutom nämnas om delningen kan 
äventyra betalningen av sparbankens skulder.  

Om samtliga i delningen deltagande spar-
bankers principaler och grundfondsandels-
ägare ger sitt samtycke, räcker det med ett 
yttrande om huruvida delningen kan äventyra 
betalningen av den övertagande sparbankens 
skulder. 

 
Registrering av delningsplanen och anmälan 
till Finansinspektionen samt kallelse på bor-

genärerna 

85 § 
Delningsplanen ska anmälas för registre-

ring inom en månad från undertecknandet av 
planen. Till anmälan ska fogas ett sådant ytt-
rande som avses i 84 §. 

Anmälan ska göras gemensamt av de spar-
banker som deltar i delningen. 

Delningen förfaller om anmälan inte görs 
inom föreskriven tid eller om registrering 
vägras. 
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86 § 
De sparbanker som deltar i delningen ska 

göra anmälan om delningen till Finansin-
spektionen. Anmälan, till vilken delningspla-
nen och ett sådant yttrande som avses i 64 § 
ska fogas, ska tillställas Finansinspektionen 
inom den i 85 § 1 mom. föreskrivna tiden. 
Finansinspektionen kan efter att ha fått an-
mälan kräva att få också andra uppgifter som 
den anser vara behövliga. 

Finansinspektionen kan motsätta sig del-
ningen senast den dag som avses i 87 § 2 
mom. genom att underrätta registermyndig-
heten om detta, i det fall att delningen sanno-
likt äventyrar förutsättningarna för den i del-
ningen deltagande sparbankens fortsatta kon-
cession. Sparbanken ska utan dröjsmål un-
derrättas om att Finansinspektionen motsätter 
sig delningen. 

Besvär över Finansinspektionens beslut 
som avses i denna paragraf ska behandlas i 
brådskande ordning. 

 
87 § 

De borgenärer vilkas fordran på den ur-
sprungliga sparbanken har uppkommit före 
registreringen av delningsplanen har rätt att 
motsätta sig delningen. Sådan rätt har även 
de borgenärer vilkas fordran får indrivas utan 
dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i 
lagen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg (367/1961) och vilkas fordran 
har uppkommit senast den i 2 mom. före-
skrivna dagen. 

Registermyndigheten ska på ansökan av 
den ursprungliga sparbanken utfärda en kal-
lelse på de borgenärer som avses i 1 mom., i 
vilken nämns deras rätt att motsätta sig del-
ningen med ett skriftligt meddelande till re-
gistermyndigheten senast den dag som 
nämns i kallelsen. Ansökan om kallelse ska 
göras inom fyra månader från registreringen 
av delningsplanen, annars förfaller delning-
en. Registermyndigheten ska publicera kal-
lelsen i den officiella tidningen senast tre 
månader före den utsatta dagen och registrera 
kallelsen på tjänstens vägnar. 

På ansökan av den övertagande sparbanken 
ska kallelse utfärdas också på den övertagan-
de sparbankens borgenärer, om delningen en-
ligt det revisorsyttrande som avses i 84 § kan 
äventyra betalningen av den övertagande 

sparbankens skulder. På den övertagande 
sparbankens borgenärer tillämpas i så fall 
vad som i detta kapitel föreskrivs om den ur-
sprungliga sparbankens borgenärer.  

 
87 a § 

Sparbanken ska senast en månad före den 
utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till sina kända borgenärer som 
avses i 87 § 1 mom. och vilkas fordran har 
uppkommit före registreringen av delnings-
planen. Om en grundfondsandelsägare i den 
ursprungliga sparbanken eller en innehavare 
av optionsbevis eller andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till grundfondsandelar har 
krävt inlösen i enlighet med 87 f §, ska bor-
genärerna underrättas om det antal grund-
fondsandelar och rättigheter som kravet av-
ser. Meddelandet kan sändas först efter det 
principalmöte som beslutat om delningen. 
Om sparbankens samtliga grundfondsan-
delsägare och innehavarna av de nämnda rät-
tigheterna har meddelat att de avstår från sin 
inlösenrätt eller om de inte annars har rätt till 
inlösen, kan meddelandet dock sändas tidiga-
re. 

Vad som i 69 § föreskrivs om den ur-
sprungliga och den övertagande sparbankens 
insättare tillämpas på den ursprungliga och 
den övertagande bankens insättare. 

 
Delningsbeslut 

87 b §  
I den ursprungliga sparbanken beslutar 

principalmötet om delningen. I en övertagan-
de verksam sparbank beslutar principalmötet 
om delningen. 

Om inte något annat följer av stadgarna ska 
delningsbeslutet fattas av principalmötet i 
den ordning som anges i 9 §. I stadgarna kan 
emellertid inte tas in en bestämmelse som 
lindrar det majoritetskrav som anges i detta 
moment. 

Det principalmöte som beslutar om del-
ningen ska hållas inom fyra månader från re-
gistreringen av delningsplanen. I annat fall 
förfaller delningen. Principalmötet ska dock 
hållas senast en månad före den i 87 § angiv-
na dagen, om inte sparbankens samtliga 
grundfondsandelsägare samt eventuella inne-
havare av optionsbevis och andra särskilda 
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rättigheter som berättigar till grundfondsan-
delar har avstått från sin rätt att kräva inlö-
sen. 

 
87 c § 

Kallelse till det principalmöte som ska be-
sluta om delningen får inte utfärdas förrän 
delningsplanen har registrerats. Kallelsen ska 
utfärdas tidigast två månader och, om inte 
längre tid föreskrivs i sparbankens stadgar, 
senast en månad före principalmötet. 

I den ursprungliga sparbanken ska kallel-
sen, utöver vad som i stadgarna föreskrivs 
om principalmötet, sändas skriftligen till var-
je principal vars adress är känd för sparban-
ken. Den ursprungliga sparbanken ska inom 
den tid som avses i 1 mom. ge information 
om inlösenrätt enligt 87 f § till de grund-
fondsandelsägare och de innehavare av op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar vilka 
har rätt att kräva inlösen och vilkas adress är 
känd för sparbanken. Om sparbanken inte 
känner till alla lösningsberättigades adress 
ska ett meddelande om saken inom samma 
tid också publiceras i den officiella tidning-
en. 

 
87 d §  

Följande handlingar ska under minst en 
månad före det principalmöte som beslutar 
om delningen hållas tillgängliga för principa-
lerna och grundfondsandelsägarna på de i 
delningen deltagande sparbankernas huvud-
kontor eller webbsidor, utan dröjsmål sändas 
till de principaler och grundfondsandelsägare 
som ber om dem samt läggas fram på princi-
palmötet: 

1) delningsplanen, 
2) varje i delningen deltagande sparbanks 

bokslut, verksamhetsberättelser och revi-
sionsberättelser för de tre senast avslutade 
räkenskapsperioderna, 

3) de beslut om utbetalningar av medel 
som varje i delningen deltagande sparbank 
eventuellt har fattat efter sparbankens senaste 
räkenskapsperiod, 

4) varje i delningen deltagande sparbanks 
delårsrapporter som har upprättats efter spar-
bankens senaste räkenskapsperiod, 

5) styrelsens redogörelse för händelser som 
efter det senaste bokslutet eller den senaste 

delårsrapporten väsentligt har påverkat spar-
bankens ställning, samt 

6) ett sådant yttrande om delningsplanen 
som avses i 84 §. 

 
87 e §  

Den ursprungliga sparbankens delningsbe-
slut ersätter sådan teckning som gäller del-
ningsvederlag till den ursprungliga sparban-
kens principaler och innehavare av options-
bevis och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till grundfondsandelar samt sådana 
andra åtgärder som ger rätt till delningsve-
derlag. Vid en delning genom överlåtelse till 
en sparbank som ska bildas ersätter delnings-
planen också den övertagande sparbankens 
stiftelseurkund. 

Delningen förfaller om inte samtliga i del-
ningen deltagande sparbanker godkänner den 
i enlighet med den ursprungliga delningspla-
nen. Registeranmälan ska omedelbart göras 
om ett beslut som innebär att delningen för-
kastas eller om att delningen förfallit. 

 
Inlösen av grundfondsandelar samt options-

bevis och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till grundfondsandelar 

87 f § 
Vid delning genom överlåtelse till en verk-

sam sparbank kan grundfondsandelsägarna 
och innehavarna av optionsbevis och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till grund-
fondsandelar i den överlåtande sparbanken 
kräva inlösen av dessa genom att bevisligen 
före det principalmöte som beslutar om fu-
sionen framställa sitt lösningsanspråk till den 
överlåtande sparbanken. Endast de grund-
fondsandelar kan inlösas som har anmälts för 
registrering i grundfondsandelsboken före 
principalmötet eller den sista anmälningsda-
gen. Före fusionsbeslutet ska principalmötet 
underrättas om hur många grundfondsandelar 
och till grundfondsandelar berättigade rättig-
heter som krävs bli inlösta. 

Om någon överenskommelse om inlösen-
rätten eller inlösenvillkoren när det gäller 
delningsvederlag, optionsbevis eller andra 
särskilda rättigheter som berättigar till grund-
fondsandelar inte nås med den övertagande 
sparbanken, ska ärendet med iakttagande i 
tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 
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18 kap. 3—5 och 8—10 § överlämnas till 
skiljemän för avgörande. En grundfondsan-
delsägare eller rättsinnehavare ska inleda 
ärendet senast en månad efter principal-
stämman. Efter att ärendet inletts har grund-
fondsandelsägaren rätt till lösenbeloppet i 
stället för delningsvederlaget. En innehavare 
av ett optionsbevis eller någon annan särskild 
rättighet som berättigar till grundfondsandel 
har efter att ärendet inletts rätt endast till in-
lösenbeloppet. Om det senare under inlösen-
förfarandet fastställs att en grundfondsan-
delsägare eller en innehavare av ett options-
bevis eller någon annan särskild rättighet 
som berättigar till grundfondsandelar inte har 
rätt till inlösen, har denne rätt till delningsve-
derlag i enlighet med delningsplanen. Om 
delningen förfaller leder detta till att också 
inlösenförfarandet förfaller. 

Inlösenpriset är det gängse priset på aktien 
före delningsbeslutet. När lösenbeloppet fast-
ställs beaktas inte den negativa effekt som 
delningen eventuellt har på värdet av den ur-
sprungliga sparbankens grundfondsandelar, 
optionsbevis eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar. På lö-
senbeloppet ska betalas en årlig ränta för ti-
den från fusionsbeslutet till betalningen av 
lösenbeloppet. Räntan ska svara mot den i 
12 § i räntelagen avsedda referensräntan. 

Lösenbeloppet ska 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. i aktiebolagslagen. 

För betalningen av lösenbeloppet för del-
ningsvederlaget svarar den övertagande spar-
bank vars vederlag har lösts in. De sparban-
ker som deltar i delningen svarar solidariskt 
för lösenbeloppet för optionsbevisen och de 
övriga särskilda rättigheter som berättigar till 
grundfondsandelar. Den ursprungliga spar-
banken ska utan dröjsmål underrätta den 
sparbank som ansvarar för betalningen av lö-
senbeloppet om lösningsanspråk.  

 
Verkställande av delning och rättsverkningar 

87 g 
De sparbanker som deltar i delningen ska 

inom sex månader från delningsbeslutet till 

registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av delningen. I annat fall förfaller 
delningen. Till anmälan ska fogas 

1) de i delningen deltagande sparbankernas 
styrelsemedlemmars och verkställande direk-
törers försäkran om att denna lag har iaktta-
gits vid delningen, 

2) en revisors intyg om att den övertagande 
sparbanken får fullt vederlag för det belopp 
som tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns yttrande om den utredning som ska 
ingå i delningsplanen enligt 83 § 2 mom. 
9 punkten, samt  

3) en styrelsemedlems eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 87 a § har sänts. 

4) de i delningen deltagande sparbankernas 
fusionsbeslut. 

 
87 h §  

Registermyndigheten ska 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. Fusionen får dock 
inte registreras om Finansinspektionen har 
motsatt sig den på det sätt som avses i 86 § 
2 mom. 

Om en borgenär har motsatt sig delningen, 
ska registermyndigheten utan dröjsmål in-
formera sparbanken efter den utsatta dagen. 
Delningen förfaller då en månad efter den ut-
satta dagen. Registermyndigheten ska dock 
skjuta upp behandlingen av ärendet, om 
sparbanken inom en månad från den utsatta 
dagen visar att det har väckt talan för faststäl-
lelse av att borgenären har fått betalning eller 
betryggande säkerhet för sin fordran, eller 
om sparbanken och borgenären tillsammans 
begär att behandlingen av ärendet ska skjutas 
upp. Domstolen ska behandla saken utan 
dröjsmål. 

Delningen kan verkställas trots att den ur-
sprungliga sparbanken har försatts i likvida-
tion, under förutsättning att sparbankens till-
gångar inte har börjat skiftas på det sätt som 
avses i 113 §. 

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i den ursprung-
liga sparbankens egendom, får delningen inte 
registreras om inte sparbankens och inteck-
ningshavarnas avtal om reglering av inteck-
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ningarnas företrädesrätt samtidigt registreras 
på ansökan. Om företagsinteckning enligt fö-
retagsinteckningslagen dessutom har fast-
ställts i den övertagande verksamma spar-
banken och en företagsinteckning i den ur-
sprungliga sparbanken förs över på den, får 
delningen inte registreras om inte den ur-
sprungliga och den övertagande sparbankens 
och inteckningshavarnas avtal om reglering 
av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt 
registreras på ansökan.  

 
87 i §  

Den ursprungliga sparbankens tillgångar 
och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till de övertagande sparbankerna när 
verkställandet av delningen har registrerats. 
Vid en partiell delning övergår dock endast 
de enligt delningsplanen delade tillgångarna 
och skulderna. Vid en total delning upplöses 
samtidigt den ursprungliga sparbanken, och 
vid en delning genom överlåtelse till en spar-
bank som ska bildas uppkommer den överta-
gande sparbanken. 

Den ursprungliga sparbankens tillgångar 
och skulder får inte tas upp i en övertagande 
sparbanks balansräkning till ett högre eko-
nomiskt värde än de har för den övertagande 
sparbanken. 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 den ursprungliga sparbankens grund-
fondsandelsägare samt innehavare av op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar rätt till 
delningsvederlag i enlighet med delningspla-
nen. De nya grundfondsandelar som ges som 
delningsvederlag medför ägarrättigheter från 
och med registreringen, om inte en senare 
tidpunkt bestäms i delningsplanen. Grund-
fondsandelarna medför dock ägarrättigheter 
senast ett år efter registreringen. Sådana 
grundfondsandelar i den ursprungliga spar-
banken som ägs av en övertagande sparbank 
eller den ursprungliga sparbanken medför in-
te rätt till delningsvederlag. 

Om en förutsättning för att få delningsve-
derlag är att mottagaren vidtar särskilda åt-
gärder, såsom att visa upp ett grundfondsbe-
vis, och om vederlaget inte har krävts på det-
ta sätt inom tio år från registreringen av verk-

ställigheten av delningen, kan den överta-
gande sparbankens principalmöte besluta att 
rätten till delningsvederlag och de på detta 
baserade rättigheterna är förverkade. Det för-
verkade vederlaget tillfaller den övertagande 
sparbanken. 

Om det vid en total delning uppdagas till-
gångar som inte är skiftade enligt delnings-
planen, tillhör dessa de övertagande sparban-
kerna i samma förhållande som den ur-
sprungliga sparbankens nettotillgångar ska 
skiftas enligt delningsplanen, om inte annat 
föreskrivs i delningsplanen. 

De i delningen deltagande sparbankerna är 
solidariskt ansvariga för den ursprungliga 
sparbankens skulder som har uppkommit in-
nan verkställandet av delningen registrerats. 
Om den ursprungliga sparbanken har skulder 
som en annan sparbank svarar för enligt del-
ningsplanen, uppgår sparbankens samman-
lagda ansvar dock till högst värdet av de net-
totillgångar som återstår för den eller övergår 
till den. En borgenär kan med åberopande av 
det solidariska ansvaret kräva betalning för 
en skuld som nämns i delningsplanen först 
när det har konstaterats att borgenären inte 
får betalning av gäldenären eller ur en säker-
het. I 87 f 5 mom. föreskrivs om ansvaret för 
lösenbeloppet. Vad som föreskrivs ovan i 
detta moment om skulder tillämpas inte på 
sådana skulder eller delar av skulder som kan 
ersättas ur den insättningsgarantifond som 
avses i 7 kap. i kreditinstitutslagen eller den 
ersättningsfond som avses i 6 kap. i lagen om 
värdepappersföretag (579/1996).  

 
 

87 j §  
Vid en total delning ska den ursprungliga 

sparbankens styrelse och verkställande direk-
tör så snart som möjligt efter det att delning-
en verkställts upprätta ett bokslut och en 
verksamhetsberättelse över den tid för vilken 
något bokslut inte har lagts fram på princi-
palmötet (slutredovisning). Slutredovisning-
en överlämnas till revisorerna, som inom en 
månad ska ge en revisionsberättelse om den. 
Styrelsen ska efter att ha fått revisionsberät-
telsen utan dröjsmål sammankalla principa-
lerna för att fastställa slutredovisningen. På 
mötet tillämpas vad som föreskrivs om prin-
cipalmöte. 



 RP 103/2007 rd  
  

 

119

Slutredovisningen ska anmälas för registre-
ring i enlighet med 156 § 1 mom. i kreditin-
stitutslagen. 

 
87 k §  

Delningen återgår trots att den har registre-
rats, om delningsbeslutet har ogiltigförklarats 
genom en dom som vunnit laga kraft. Den 
ursprungliga sparbanken och en övertagande 
sparbank ansvarar solidariskt för den överta-
gande sparbankens förpliktelser som har 
uppkommit efter registreringen av delningen 
men före registreringen av domen. 

 
88 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
En sparbank kan överlåta sin affärsverk-

samhet så att 
1) den överlåtande sparbankens alla till-

gångar och skulder övergår till ett eller flera 
övertagande kreditinstitut i aktiebolagsform, 
eller så att 

2) en del av den överlåtande sparbankens 
tillgångar och skulder övergår till ett eller 
flera övertagande företag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

En sparbank som överlåter sin affärsverk-
samhet enligt 2 mom. 1 punkten ska ombil-
das till en stiftelse eller upplösas på det sätt 
som anges i 92 §.  

 
89 § 

I fråga om överlåtelse av affärsverksamhe-
ten iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna 
i 83, 85 och 86 § om delningsplan, registre-
ring av delningsplan och anmälan av del-
ningsplan till Finansinspektionen och Finans-
inspektionens rätt att motsätta sig en delning, 
samt bestämmelserna i 87 § 1 och 2 mom. 
och 87 a § om borgenärsskydd och i 87 g och 
87 h § om verkställande av delning, dock så 
att borgenärsförhörsförfarandet gäller endast 
överförbara skulder. 

Den överlåtande sparbankens tillgångar, 
skulder, avsättningar och reserver samt åta-
ganden enligt överlåtelseplanen övergår i en-
lighet med överlåtelseplanen till det överta-
gande företaget när överlåtelsen har registre-
rats. Vid överlåtelse av affärsverksamheten 
tillämpas bestämmelserna i 87 i § 2 mom. 
och i tillämpliga delar bestämmelserna i 
nämnda paragrafs 6 mom. Vid upplösning av 

affärsverksamheten tillämpas i tillämpliga 
delar bestämmelserna i 87 k §. Om det över-
tagande företaget är ett nybildat företag, ska 
det registreras samtidigt med överlåtelsen. 

Beslut om sådan överlåtelse av affärsverk-
samheten som avses i 88 § 2 mom. 1 punkten 
ska fattas enligt vad som föreskrivs i 87 b § 
1 och 2 mom. samt 87 c § och 87 d §. Be-
stämmelserna i 87 e § 2 mom. tillämpas på 
beslutet. Vid sådan överlåtelse av affärsverk-
samhet som avses i detta moment tillämpas 
bestämmelserna i 87 f § på inlösen av den ur-
sprungliga sparbankens grundfondsandelar 
och de rättigheter som avses i 87 f §. Ägaren 
till en andel eller rättighet som avses ovan i 
detta moment får rätt till inlösningspriset då 
verkställigheten av överlåtelsen av affärs-
verksamheten har registrerats. 

Paragrafens bestämmelser om borgenärer 
ska tillämpas på den för vilken ett kreditinsti-
tut har ställt borgen eller ingått någon annan 
därmed jämförbar förbindelse eller som på 
grund av ett med kreditinstitutet ingånget de-
rivatavtal kan få en penningfordran om för-
bindelsen övergår på någon annan än ett an-
nat kreditinstitut. 

 
90 § 

Om den överlåtande sparbankens alla till-
gångar, skulder och förbindelser samt övriga 
rättigheter och förpliktelser i enlighet med 
88 § 2 mom. 1 punkten till sina bokförings-
värden överförs till ett kreditinstitut i aktie-
bolagsform som ska bildas för att fortsätta 
den överlåtande sparbankens verksamhet och 
vederlaget består enbart av aktier i det över-
tagande kreditinstitutet, ska 83 §, 86, 87 eller 
87 a § på överlåtelsen inte tillämpas. 

En sparbank som överlåter sin affärsverk-
samhet på det sätt som avses i denna paragraf 
kan ombildas till en stiftelse. 

 
92 § 

Beslut om ombildande av en sparbank till 
en stiftelse eller om försättande av en spar-
bank i likvidation ska fattas samtidigt som ett 
beslut om överlåtelse av affärsverksamheten 
enligt 88 § 2 mom. 1 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

En stiftelse får inte registreras om inte 
överlåtelse av affärsverksamhet enligt 88 § 
2 mom. och, vid överlåtelse av affärsverk-



 RP 103/2007 rd  
  

 

120 

samhet enligt 90 §, dessutom koncessionen 
för det kreditinstitut som ska bildas registre-
ras samtidigt. Styrelsen i en sparbank som 
ombildats till stiftelse skall lämna slutredo-
visning enligt 87 j § till principalmötet. 

 
120 § 

Om en sparbanks egendom har avträtts till 
konkurs, behöver insättarna inte anmäla eller 
bevaka sina tillgodohavanden på inlånings-
konton, om inte annat följer av 121 § 2 mom. 
Vad som i detta moment föreskrivs om insät-
tare tillämpas inte på insättningsgarantifon-
den då insättarnas rättigheter har övergått till 
den med stöd av 105 § 7 mom. i kreditinsti-
tutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

122 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Principalmötet beslutar med stöd av 167 § 
kreditinstitutslagen om väckande av ska-
deståndstalan för sparbankens räkning. Sty-
relsen har dessutom rätt att besluta om väck-
ande av skadeståndstalan som baserar sig på 
en straffbar gärning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

125 § 
Finansinspektionen och sparbanksinspek-

tionen har, om de anser att insättarnas eller 
grundfondsandelsägarnas intresse kräver det, 
rätt att för en sparbanks räkning väcka ska-
deståndstalan mot en person eller sam-
manslutning som avses i 167 § i kreditinsti-
tutslagen. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den                       
20  . 

Om en plan om fusion, delning eller över-
låtelse av affärsverksamhet har anmälts för 
registrering före denna lags ikraftträdande, 
tillämpas på fusionen, delningen eller överlå-
telsen av affärsverksamhet de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet. 

Efter att denna lag har antagits kan regis-
termyndigheten registrera och utfärda kallel-
se angående fusions- eller delningsplanen om 
gränsöverskridande fusion eller delning, och 
en finsk sparbank som deltar i fusionen eller 
delningen kan utfärda kallelse till det princi-
palmöte som beslutar om godkännandet av 
planen, så som bestäms i denna lag. 

————— 
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10. 

Lag  

om ändring av 3 kap. 7 a § och 4 a kap. 5 b § i värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 kap. 7 a § och 

4 a kap. 5 b §, sådana de lyder i lag 646/2006, som följer: 
 

3 kap. 

Offentlig handel och annat yrkesmässigt 
ordnat förfarande för handel med värde-

papper 

7 a § 
Om en fondbörs deltar i en gränsöverskri-

dande fusion eller delning inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, får register-
myndigheten inte för en sådan fusion utfärda 
ett intyg som avses i 4 § i lagen om europa-
bolag eller i 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen 
och i fråga om delning i 17 kap. 25 § i aktie-
bolagslagen, om Finansinspektionen, innan 
ett tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda pa-
ragraf har beviljats, har meddelat register-
myndigheten att fondbörsen inte har iakttagit 
bestämmelserna om fusion eller delning eller 
om avslutande av verksamheten i Finland. 
Tillstånd får beviljas inom en månad från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 
17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast 
om Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig fusionen, delningen eller 
flyttningen av hemort i samband med bildan-
det av ett europaföretag. 

4 a kap. 

Clearingverksamhet 

5 b § 
Om en clearingorganisation deltar i en 

gränsöverskridande fusion eller delning inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
får registermyndigheten inte för en sådan fu-
sion utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. 
i lagen om europabolag eller i 16 kap. 26 § 
och i fråga om delning i 17 kap. 25 § i aktie-
bolagslagen, om Finansinspektionen, innan 
ett tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda pa-
ragraf har beviljats, har meddelat register-
myndigheten att clearingorganisationen inte 
har iakttagit bestämmelserna om fusion eller 
delning eller om avslutande av verksamheten 
i Finland. Tillstånd får beviljas inom en må-
nad från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig fusionen, 
delningen eller flyttningen av hemort i sam-
band med bildandet av ett europaföretag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                   20  . 

————— 
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11. 

 

Lag  

om ändring av 2 kap. 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i  lagen av den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och termi-

ner (772/1988) 2 kap. 15 §, sådan den lyder i lag 647/2006, som följer: 
 

2 kap. 

Optionsföretaget och marknadsparterna 

15 §  

Fusion och delning som gäller en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

Om ett optionsföretag deltar i en gräns-
överskridande fusion eller delning inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, får 
registermyndigheten inte för en sådan fusion 
utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i la-
gen om europabolag (742/2004) eller i 

16 kap. 26 § i aktiebolagslagen, och i fråga 
om delning i 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, 
om Finansinspektionen innan ett tillstånd 
som avses i 2 mom. i nämnda paragraf har 
beviljats har meddelat registermyndigheten 
att optionsföretaget inte har iakttagit be-
stämmelserna om fusion eller delning 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. eller i 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig fusionen 
eller delningen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                   20  . 

————— 
 
  
 
 



 RP 103/2007 rd  
  

 

123

 
 
 

12. 

 

Lag  

om ändring av lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 januari 1994 om placeringsfonder (48/1999) 29 b, 29 c och 34 b §, 

sådana de lyder, 29 b och 34 b § i lag 755/2004 och lag 648/2006 samt 29 c § i nämnda lag 
755/2004, som följer: 
 

29 b § 
Om ett fondbolag deltar i en gränsöverskri-

dande fusion eller delning inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, får register-
myndigheten inte för en sådan fusion utfärda 
ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om 
europabolag eller i 16 kap. 26 § i aktiebo-
lagslagen och i fråga om delning i 17 kap. 
25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektio-
nen, innan tillståndet har beviljats, har med-
delat registermyndigheten att fondbolaget 
inte har iakttagit bestämmelserna om fusion 
eller delning och om fortsättande av verk-
samheten i Finland eller avslutande av verk-
samheten och inte heller bestämmelserna om 
fusion, upplösning eller överlåtelse av för-
valtningen av en placeringsfond som fondbo-
laget förvaltar. Tillstånd får beviljas inom en 
månad från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig fusionen, 
delningen eller flyttningen av hemort i sam-
band med bildandet av ett europaföretag. 

Om det övertagande bolaget som har regi-
strerats i en annan stat har för avsikt att efter 
fusionen eller delningen fortsätta att bedriva 
fondverksamhet i Finland, tillämpas på bola-
get vad som bestäms om utländska fondbo-
lags rätt att bedriva fondverksamhet i Fin-
land. 
 

29 c § 
När ett fondbolag som bedriver verksamhet 

som avses i 5 § 2 mom. flyttar sin hemort till 

en annan stat eller när vid fusion eller del-
ning det övertagande bolaget är registrerat el-
ler registreras i någon annan stat än Finland, 
gäller för fondbolagets skyldighet att göra en 
ersättningsfondutredning och för en investe-
rares uppsägningsrätt på motsvarande sätt 
vad som bestäms i 20 c § i lagen om värde-
pappersföretag. 
 
 

34 b § 
Om ett förvaringsinstitut deltar i en gräns-

överskridande fusion eller delning inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, får 
registermyndigheten inte för en sådan fusion 
eller delning utfärda ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag eller i 
16 kap. 26 § i aktiebolagslagen och i fråga 
om delning i 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, 
om Finansinspektionen, innan ett tillstånd 
som avses i 2 mom. i nämnda paragraf har 
beviljats, har meddelat registermyndigheten 
att förvaringsinstitutet inte har iakttagit be-
stämmelserna om fusion, delning eller avslu-
tande av verksamheten i Finland och inte hel-
ler bestämmelserna i 11 § 2 mom. i denna 
lag. Tillstånd får beviljas inom en månad från 
den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 
17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast 
om Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig fusionen, delningen eller 
flyttningen av hemort i samband med bildan-
det av ett europaföretag. 

Ett övertagande bolag som har registrerats i 
en annan stat kan efter fusionen eller del-
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ningen fortsätta förvaringsinstitutets verk-
samhet i Finland under de förutsättningar 
som anges i 11 § 2 mom. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                       

20  . 
————— 

 
 
 
 
 

13. 

Lag  

om ändring av 20 b och 20 c § i lagen om värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 20 b § och 20 c § 

1 mom., sådana de lyder i lag 754/2004 och 650/2006, som följer: 
 

20 b § 

Fusion och delning som avser en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

Om ett värdepappersföretag deltar i en 
gränsöverskridande fusion eller delning inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
får registermyndigheten inte för en sådan fu-
sion eller delning utfärda ett intyg som avses 
i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller i 
16 kap. 26 § i aktiebolagslagen och i fråga 
om delning i 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, 
om Finansinspektionen innan tillståndet har 
beviljats har meddelat registermyndigheten 
att värdepappersföretaget inte har iakttagit 
bestämmelserna om fusion eller delning och 
om fortsättande av verksamheten i Finland 
eller avslutande av verksamheten. Tillstånd 
får beviljas inom en månad från den dag som 
avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finans-
inspektionen har meddelat att den inte mot-
sätter sig fusionen, delningen eller flyttning-
en av hemort i samband med bildandet av ett 
europaföretag. 

20 c § 

Ersättningsfondutredning 

Om ett värdepappersföretags hemort flyttas 
till en annan stat inom Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet eller det övertagande 
bolaget vid en fusion eller delning är regi-
strerat eller registreras i en annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
ska värdepappersföretaget sammanställa en 
utredning om ersättningssystemet för investe-
rare (ersättningsfondutredning), i vilken vär-
depappersföretaget ska redogöra för arran-
gemangen i anslutning till ersättningssyste-
met för investerare före och efter åtgärden 
samt för eventuella skillnader i fråga om vad 
skyddet täcker. Värdepappersföretaget ska 
begära Finansinspektionens utlåtande om er-
sättningsfondutredningen. Finansinspektio-
nen bestämmer vilka tilläggsutredningar som 
ska fogas till begäran om utlåtande. 

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den                       

20  . 
————— 
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14. 

 

Lag  

om ändring av 14 b § i lagen om värdeandelssystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 14 b §, sådan den 

lyder i lag 651/2006, som följer: 
 

14 b § 

Fusion och delning som avser en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

Om värdepapperscentralen deltar i en 
gränsöverskridande fusion eller delning inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
får registermyndigheten inte för en sådan fu-
sion eller delning utfärda ett intyg som avses 
i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 
16 kap. 26 § i aktiebolagslagen och i fråga 
om delning i 17 kap 25 § i aktiebolagslagen 

om Finansinspektionen innan ett tillstånd har 
beviljats har meddelat registermyndigheten 
att värdepapperscentralen inte har iakttagit 
bestämmelserna om fusion eller delning eller 
om avslutande av verksamheten i Finland. 
Tillstånd får beviljas inom en månad från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 
kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast 
om Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig fusionen, delningen eller 
flyttningen av hemort i samband med bildan-
det av ett europaföretag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                   20  . 

————— 
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15. 

 

Lag  

om ändring av 30 b § lagen om pantlåneinrättningar  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i  lagen av den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 30 b §, sådan 

den lyder i lag 640/2006), som följer: 
 

30 b §  

Fusion och delning som gäller en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

Om en pantlåneinrättning deltar i en gräns-
överskridande fusion eller delning inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, får 
registermyndigheten inte för en sådan fusion 
utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i la-
gen om europabolag (742/2004) eller i 
16 kap. 26 § i aktiebolagslagen och i fråga 
om delning i 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, 

om Finansinspektionen innan ett tillstånd 
som avses i 2 mom. i sistnämnda paragraf 
beviljats har meddelat registermyndigheten 
att pantlåneinrättningen inte har iakttagit be-
stämmelserna om fusion eller delning 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. eller i 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig fusionen 
eller delningen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                   20  . 

————— 
 

Helsingfors den 12 oktober 2007  

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Justitieminister Tuija Brax 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 

1. 

 

Lag  

om ändring av aktiebolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aktiebolagslagen av den 21 juli 2006 (624/2006) 16 kap. 6 § 1 mom., 7 § och 14 § 

1 mom., 17 kap. 6 § 1 mom., 7 §, 14 § 1 mom. och 15 § 4 mom. och 20 kap. 23 §, samt 
fogas till 16 kap. nya 19—28 § och en ny mellanrubrik före 19 § samt till 17 kap. nya 19—

27 § och en ny mellanrubrik före 19 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

16 kap.  

Fusion 

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. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 kap. 

Fusion 

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. Sådan rätt har även de borge-
närer vilkas fordran får indrivas utan dom 
eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen 
om indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/1961) och vilkas fordran har 
uppkommit senast den dag som avses i 
2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
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 

7 § 

Bolagets skriftliga meddelande till borgenä-
rerna 

Bolaget ska senast en månad före den före-
skrivna dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till de av sina kända borgenärer 
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avses i 6 § 1 mom. Om en aktieägare i det 
överlåtande bolaget eller en innehavare av 
optionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier har krävt inlösen i 
enlighet med 13 §, skall borgenärerna under-
rättas om det antal aktier och rättigheter som 
kravet avser. Meddelandet kan sändas först 
efter den bolagsstämma som beslutat om fu-
sionen. Om bolagets samtliga aktieägare och 
innehavarna av de nämnda rättigheterna har 
meddelat att de avstår från sin inlösenrätt el-
ler om de inte annars har rätt till inlösen, kan 
meddelandet dock sändas tidigare. 

som avses i 6 § 1 mom. och vilkas fordringar 
har uppkommit före registreringen av fu-
sionsplanen. Om en aktieägare i det över-
låtande bolaget eller en innehavare av op-
tionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier har krävt inlösen i 
enlighet med 13 §, ska borgenärerna under-
rättas om det antal aktier och rättigheter som 
kravet avser. Meddelandet kan sändas först 
efter den bolagsstämma som beslutat om fu-
sionen. Om bolagets samtliga aktieägare och 
innehavarna av de nämnda rättigheterna har 
meddelat att de avstår från sin inlösenrätt el-
ler om de inte annars har rätt till inlösen, kan 
meddelandet dock sändas tidigare. 
 

 
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 revisors intyg om att det övertagande 
bolaget har fått fullt vederlag för det belopp 
som tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns 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. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Anmälan om verkställande av fusion 

De bolag som deltar i fusionen ska inom 
sex månader från fusionsbeslutet till regis-
termyndigheten göra anmälan om verkstäl-
lande av fusionen. I annat fall förfaller fusio-
nen. Till anmälan ska följande fogas: 
 

1) de i fusionen deltagande bolagens styrel-
seledamöters och verkställande direktörers 
försäkran om att denna lag har iakttagits vid 
fusionen, 

2) en revisors intyg om att det övertagande 
bolaget får fullt vederlag för det belopp som 
har tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns yttrande om den utredning som ska 
ingå i fusionsplanen enligt 3 § 2 mom. 
9 punkten, 

3) en styrelseledamots eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts, samt 

4) de i fusionen deltagande bolagens beslut 
om fusionen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 Gränsöverskridande fusion 

19 § 

Definition av gränsöverskridande fusion och 
olika sätt att verkställa en sådan 

Ett aktiebolag kan också delta i en sådan 
fusion enligt 1 och 2 § där ett utländskt bolag 
fusioneras med ett finskt bolag eller där ett 
finskt bolag fusioneras med ett utländskt bo-
lag (gränsöverskridande fusion). 

En gränsöverskridande fusion kan verkstäl-
las enligt 1 mom. endast om det utländska 
bolaget är ett sådant bolag som kan jämstäl-
las med ett aktiebolag (utländskt aktiebolag) 
och som 

1) är ett bolag som avses i artikel 1 i rådets 
första direktiv 68/151/EEG om samordning 
av de skyddsåtgärder som krävs i medlems-
staterna av de i artikel 58 andra stycket i 
fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens 
och tredje mans intressen, i syfte att göra 
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemen-
skapen (direktiv 68/15/EEG), eller ett annat 
sådant bolag som  

a) har ett aktiekapital eller motsvarande 
kapital,  

b) är en juridisk person, 
c) har egendom som ensam svarar för bo-

lagets skulder, och  
d) omfattas av de villkor enligt den natio-

nella lagstiftningen som föreskrivs i direktiv 
68/151/EEG om skyddsåtgärder för aktie-
ägare, medlemmar och utomstående, samt 

2) är registrerat i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
omfattas av lagstiftningen i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av dess stadgeenliga hemort 
eller platsen där centralförvaltningen eller 
huvudkontoret finns. 

Vid en gränsöverskridande kombinations-
fusion kan det övertagande bolaget registre-
ras i en sådan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet vars lagstiftning 
inte tillämpas på det överlåtande bolaget. 

Med bolag som deltar i en gränsöverskri-
dande fusion avses nedan i detta kapitel 
överlåtande och övertagande aktiebolag och 
utländska aktiebolag. 
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 20 § 

Fusion av ett finskt bolag med en utländsk 
modersammanslutning 

Ett finskt aktiebolag kan också fusioneras 
med en sådan utländsk juridisk person som 
äger samtliga aktier i aktiebolaget och som 
jämställs med ett finskt andelslag, en finsk 
andelsbank eller sparbank eller ett ömsesi-
digt försäkringsbolag som är registrerat i en 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och som omfattas av lag-
stiftningen i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 

På det överlåtande finska aktiebolaget och 
på den övertagande utländska juridiska per-
sonen tillämpas vad som föreskrivs i detta 
kapitel om gränsöverskridande fusioner. 
 

 
 21 § 

Tillämpning av bestämmelserna om fusion 

På gränsöverskridande fusioner tillämpas 
19—28 §. 
 

 
 22 §

Fusionsplan och styrelsens redogörelse  

Bolag som deltar i en gränsöverskridande 
fusion ska upprätta en fusionsplan enligt 3 § 
och denna paragraf. För ett utländskt aktie-
bolag ska fusionsplanen upprättas och un-
dertecknas av bolagets behöriga organ. 

Fusionsplanen ska utöver vad som anges i 
3 § 2 mom. innehålla 

1) uppgift om bolagsformen för de bolag 
som deltar i fusionen och för dem som läm-
nar eventuellt fusionsvederlag samt förslag 
till bolagsform för det bolag som bildas ge-
nom kombinationsfusion, 

2) uppgift om de register som de i fusionen 
deltagande utländska bolagen har registre-
rats i och registrens kontaktuppgifter, 

3) vid absorptionsfusion det övertagande 
bolagets bolagsordning sådan den träder i 
kraft i den ändrade lydelsen enligt 3 § 
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2 mom. 3 punkten, 
4) förslag till tidpunkt från vilken transak-

tionerna i de i fusionen deltagande bolagen 
bokföringsmässigt anses utförda för det över-
tagande bolagets räkning, 

5) utredning om den gränsöverskridande 
fusionens sannolika följder för sysselsätt-
ningen, 

6) utredning om de förfaranden enligt vilka 
detaljerade regler fastställs för arbetstagar-
nas deltagande i fastställandet av de rättig-
heter som gäller deras medverkan i det över-
tagande bolaget, samt 

7) utredning om vilka bokslut i de i fusio-
nen deltagande bolagen som har använts för 
att fastställa villkoren för fusionen. 

Styrelsen i varje bolag som deltar i fusio-
nen ska göra en utredning om fusionens san-
nolika konsekvenser för aktieägarna, borge-
närerna och arbetstagarna till den del kon-
sekvenserna inte framgår av fusionsplanen. 

Varje bolag som deltar i fusionen ska hålla 
den i 3 mom. avsedda utredningen tillgänglig 
för aktieägarna, borgenärerna och företrä-
darna för personalen eller, om företrädare 
inte finns, för personalen och sända utred-
ningen till aktieägarna i enlighet med vad 
som föreskrivs i 11 §. 

Om bolaget får ett yttrande av företrädar-
na för personalen om den i 3 mom. avsedda 
utredningen, ska det fogas till utredningen, 
hållas tillgängligt för aktieägarna samt sän-
das till dem i enlighet med vad som före-
skrivs i 11 §. 
 

 
 23 §

En oberoende sakkunnigs rapport 

På den rapport av en oberoende sakkunnig 
som gäller en plan för gränsöverskridande 
fusion och som avser ett finskt aktiebolag till-
lämpas bestämmelserna om revisorsyttrande 
i 4 §. 

Styrelserna eller motsvarande behöriga 
organ i de bolag som deltar i en gränsöver-
skridande fusion får dock gemensamt utse en 
eller flera oberoende sakkunniga för att läm-
na en gemensam rapport om planen för den 
gränsöverskridande fusionen till alla de bo-
lag som deltar i fusionen. Som sådan rappor-
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tör kan också en oberoende sakkunnig utses 
enligt lagstiftningen i den medlemsstat vars 
lagstiftning tillämpas på det i fusionen delta-
gande utländska bolaget. 
 

 
 24 § 

Registrering av fusionsplanen, kallelse på 
borgenärerna, fusionsbeslut och inlösen 

De finska aktiebolag som deltar i en gräns-
överskridande fusion ska anmäla fusionspla-
nen för registrering på det sätt som förskrivs 
i 5 §. En rapport enligt 23 § ska fogas till 
anmälan. 

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fins-
ka aktiebolag finns i 6—8 §. 

Bestämmelser om finska aktiebolags fu-
sionsbeslut finns i 9—11 §. Bestämmelser om 
rättsverkningarna av fusionsbeslut i finska 
bolag när fusionen registreras i Finland 
finns i 12 §. 

Bestämmelser om inlösen av aktier, op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier i överlåtande finska 
bolag finns i 13 §. 
 

 
 25 § 

Verkställande av fusion som registreras i 
Finland 

Om ett finskt aktiebolag är övertagande 
bolag vid en gränsöverskridande fusion, ska 
de i fusionen deltagande bolagen anmäla fu-
sionen för registrering på det sätt som före-
skrivs i 14 § inom sex månader från det att 
de finska bolag som deltar i fusionen har be-
slutat om fusionen och de övriga i fusionen 
deltagande bolagen har fått ett intyg om att 
de åtgärder och formaliteter som fusionen 
förutsätter har vidtagits. Intyget ska vara ut-
färdat av registermyndigheten eller någon 
annan behörig myndighet i den stat vars lag-
stiftning tillämpas på det utländska aktiebo-
lag som deltar i fusionen. 

I fråga om fusioner enligt denna paragraf 
tillämpas 15 § på villkoren för registrering 
av fusioner. Dessutom förutsätts det att de ut-
ländska aktiebolag som deltar i fusionen 
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godkänner lösningsrätten enligt 13 § och att 
bestämmelserna om arbetstagarnas repre-
sentation har fastställts enligt lagen om per-
sonalrepresentation i företagens förvaltning 
(725/1990), nedan lagen om personalrepre-
sentation och att samtliga i fusionen delta-
gande bolag har godkänt fusionsplanen på 
lika villkor. 

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på 
tjänstens vägnar anmäla registreringen av 
fusionen till den utländska registermyndighet 
i vars register det överlåtande utländska bo-
laget är registrerat. 

Bestämmelser om det överlåtande finska 
bolagets slutredovisning finns i 17 §. 
 

 
 26 § 

Verkställande av fusion som registreras i en 
annan stat 

Om ett finskt aktiebolag fusioneras med ett 
övertagande utländskt aktiebolag, ska i fu-
sionen deltagande finska bolag hos register-
myndigheten inom sex månader från fusions-
beslutet ansöka om tillstånd att verkställa fu-
sionen. I annat fall förfaller fusionen. Till 
ansökan ska fogas fusionsbesluten samt för-
säkran av det finska bolagets styrelseledamö-
ter och verkställande direktör om att be-
stämmelserna i denna lag har följts vid fu-
sionen och intyg av en styrelseledamot eller 
verkställande direktören om att meddelande-
na enligt 7 § har sänts. Om inlösenförfaran-
de enligt 13 § har inletts, ska detta anmälas 
till registermyndigheten i samband med att 
verkställandet anmäls. 

På förutsättningarna för att tillstånd ska 
kunna beviljas tillämpas 15 § vid fusioner en-
ligt denna paragraf. Dessutom förutsätts det 
att de utländska aktiebolag som deltar i fu-
sionen godkänner lösningsrätten enligt 13 § 
och att registermyndigheten ges en utredning 
om att personalens medverkan i det överta-
gande bolaget ordnas på ett sätt som motsva-
rar artikel 16 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2005/56/EG om gränsöverskri-
dande fusioner av bolag med begränsat an-
svar (direktiv 2005/56/EG). Registermyndig-
hetens beslut om tillståndet ska registreras 
på tjänstens vägnar. 
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Om egendom som tillhör ett finskt bolag 
som deltar i en fusion som avses i denna pa-
ragraf omfattas av företagsinteckning enligt 
företagsinteckningslagen (634/1984) vid fu-
sionen, får tillstånd beviljas under förutsätt-
ning att en registreringsduglig ansökan sam-
tidigt är anhängig om överföring av inteck-
ningen på en filial som inrättas i Finland el-
ler att inteckningen har dödats. 

För de finska aktiebolag som deltar i en 
gränsöverskridande fusion utfärdar regis-
termyndigheten ett intyg om att ett i 1 mom. 
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de i fusionen del-
tagande finska bolagen har vidtagit alla åt-
gärder som fusionen förutsätter och alla 
formaliteter som förutsätts i lag. I intyget ska 
anges att ett till registermyndigheten anmält 
inlösenförfarande enligt 13 § har inletts. In-
tyget ska inom sex månader från utfärdandet 
lämnas till den behöriga myndigheten i den 
stat vars lagstiftning tillämpas på det överta-
gande utländska aktiebolaget, annars förfal-
ler intyget. 

Efter anmälan från den utländska myndig-
heten som har registrerat fusionen ska regis-
termyndigheten utan dröjsmål på tjänstens 
vägnar avregistrera det fusionerade finska 
bolaget. 

Bestämmelser om det överlåtande finska 
bolagets slutredovisning finns i 17 §. 
 

 
 27 §

Fusionens rättsverkningar 

Bestämmelser om rättsverkningarna av en 
gränsöverskridande fusion vid fusion enligt 
25 § finns i 16 §. 

Det överlåtande bolagets tillgångar och 
skulder övergår utan likvidationsförfarande 
till det övertagande bolaget vid fusion enligt 
26 § när fusionen träder i kraft enligt lag-
stiftningen i den stat vars lagstiftning gäller 
för det övertagande bolaget. Samtidigt upp-
löses det överlåtande finska bolaget, och det 
överlåtande bolagets aktieägare och inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter får rätt till fusionsvederlag i en-
lighet med fusionsplanen. De aktier i det 
överlåtande bolaget som det överlåtande bo-
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laget äger medför inte rätt till fusionsveder-
lag. 
 

 
 28 § 

Gränsöverskridande fusioners giltighet 

En gränsöverskridande fusion kan inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den 
har trätt i kraft enligt 27 §. 
 

 
17 kap  

Delning 

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. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 kap. 

Delning 

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. Sådan rätt har även de 
borgenärer vilkas fordran får drivas in utan 
dom eller beslut i den ordning som föreskrivs 
i lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg  och vilkas fordran har upp-
kommit den dag som avses i 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
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 en aktieägare i det ur-
sprungliga bolaget eller en innehavare av op-
tionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier har krävt inlösen i 
enlighet med 13 §, skall borgenärerna under-
rättas om det antal aktier och rättigheter som 
kravet avser. Meddelandet kan sändas först 
efter den bolagsstämma som beslutat om del-
ningen. Om bolagets samtliga aktieägare och 
innehavarna av de nämnda rättigheterna har 
meddelat att de avstår från sin inlösenrätt el-

7 §

Bolagets skriftliga meddelande till borgenä-
rerna 

Bolaget ska senast en månad före den före-
skrivna dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till de av sina kända borgenärer 
som avses i 6 § 1 mom. och vilkas fordringar 
har uppkommit före registreringen av del-
ningsplanen. Om en aktieägare i det ur-
sprungliga bolaget eller en innehavare av op-
tionsrätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier har krävt inlösen i 
enlighet med 13 §, ska borgenärerna under-
rättas om det antal aktier och rättigheter som 
kravet avser. Meddelandet kan sändas först 
efter den bolagsstämma som beslutat om del-
ningen. Om bolagets samtliga aktieägare och 
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ler om de inte annars har rätt till inlösen, kan 
meddelandet dock sändas tidigare. 

innehavarna av de nämnda rättigheterna har 
meddelat att de avstår från sin inlösenrätt el-
ler om de inte annars har rätt till inlösen, kan 
meddelandet dock sändas tidigare. 
 

 
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 revisors intyg om att det övertagande 
bolaget har fått fullt vederlag för det belopp 
som tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns 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. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Anmälan om verkställande av delning 

De bolag som deltar i en delning ska inom 
sex månader från delningsbeslutet till regis-
termyndigheten göra anmälan om verkstäl-
lande av delningen, vid äventyr att delningen 
förfaller. Till anmälan ska fogas 

1) de i delningen deltagande bolagens sty-
relseledamöters och verkställande direktörers 
försäkran om att denna lag har iakttagits vid 
delningen, 

2) en revisors intyg om att det övertagande 
bolaget får fullt vederlag för det belopp som 
har tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns yttrande om den utredning som ska 
ingå i delningsplanen enligt 3 § 2 mom. 
9 punkten, 

3) en styrelseledamots eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts, samt 

4) de i delningen deltagande bolagens be-
slut om delningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 §  

Förutsättningar för registrering 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 sam-
tidigt registreras på ansökan. 

15 §

Förutsättningar för registrering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om företagsinteckning enligt företagsin-

teckningslagen har fastställts i det ursprung-
liga bolagets egendom, får delningen inte re-
gistreras om inte bolagets och inteckningsha-
varnas avtal om reglering av inteckningarnas 
företrädesrätt samtidigt registreras på ansö-
kan. Om dessutom det övertagande verk-
samma bolaget har företagsinteckning enligt 
företagsinteckningslagen och det övertar det 
ursprungliga bolagets företagsinteckning, får 
delningen inte registreras om inte det ur-
sprungliga bolagets och det övertagande bo-
lagets samt inteckningsinnehavarnas avtal 
om reglering av inteckningarnas företrädes-
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rätt samtidigt registreras på ansökan. 
 

 
 Gränsöverskridande delning 

19 § 

Definition av gränsöverskridande delning 
och olika sätt att verkställa en sådan 

Ett aktiebolag kan också delta i en sådan 
delning enligt 1 och 2 § där ett utländskt bo-
lag genom delning överlåts till ett finskt bo-
lag eller där ett finskt bolag genom delning 
överlåts till ett utländskt bolag (gränsöver-
skridande delning). 

En gränsöverskridande delning kan verk-
ställas enligt 1 mom. endast om det utländska 
bolaget är ett sådant bolag som kan jämstäl-
las med aktiebolag (utländskt aktiebolag) och 
som 

1) är ett bolag som avses i artikel 1 i direk-
tiv 68/151/EEG eller ett annat sådant bolag 

a) har ett aktiekapital eller motsvarande 
kapital,  

b) är en juridisk person, 
c) har egendom och som ensam svarar för 

bolagets skulder, och  
d) omfattas av de villkor enligt den natio-

nella lagstiftningen som föreskrivs i direktiv 
68/151/EEG om skyddsåtgärder för aktie-
ägare, medlemmar och utomstående, samt 

2) är registrerat i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
omfattas av lagstiftningen i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av dess stadgeenliga hemort 
eller platsen där centralförvaltningen eller 
huvudkontoret finns. 

Med bolag som deltar i en gränsöverskri-
dande delning avses nedan i detta kapitel ur-
sprungliga aktiebolag, övertagande aktiebo-
lag och utländska aktiebolag. 
 

 
 20 § 

Tillämpning av bestämmelserna om delning 

På gränsöverskridande delningar tillämpas 
19—27 §. 
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 21 § 

Delningsplan 

Bolag som deltar i en gränsöverskridande 
delning ska upprätta en delningsplan enligt 
3 § och denna paragraf. För ett utländskt ak-
tiebolag ska delningsplanen upprättas och 
undertecknas av bolagets behöriga organ. 

Delningsplanen ska utöver vad som anges i 
3 § 2 mom. innehålla 

1) uppgift om bolagsformen för de bolag 
som deltar i delningen och förslag till bo-
lagsform för det bolag som bildas genom 
delningen, 

2) uppgift om de register som de i delning-
en deltagande utländska bolagen har regi-
strerats i och registrens kontaktuppgifter, 

3) vid delning genom överlåtelse till ett 
verksamt bolag, det övertagande bolagets 
nya bolagsordning i den ändrade lydelsen 
enligt 3 § 2 mom. 3 punkten, 

4) förslag till tidpunkt från vilken transak-
tionerna i de bolag som deltar i delningen 
bokföringsmässigt anses utförda för det över-
tagande bolagets räkning, 

5) utredning om den gränsöverskridande 
delningens sannolika följder för sysselsätt-
ningen, 

6) utredning om de förfaranden enligt vilka 
detaljerade regler fastställs för arbetstagar-
nas deltagande i fastställandet av de rättig-
heter som gäller om medverkan i det överta-
gande bolaget, samt 

7) utredning om vilka bokslut i de i del-
ningen deltagande bolagen som har använts 
för att fastställa villkoren för delningen 

8) utredning om hur delningen verkställs 
och förslag till åtgärder som säkerställer att 
aktieägarna behandlas lika i ett läge där 
ikraftträdandet av delningen förhindras i nå-
gon stat på det sätt som avses i 25 § 6 mom. 
 

 
 22 §

En oberoende sakkunnigs rapport 

På den rapport av en oberoende sakkunnig 
som gäller en plan för gränsöverskridande 
delning och som avser ett finskt aktiebolag 



 RP 103/2007 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

139

tillämpas bestämmelserna om revisorsytt-
rande i 4 §. 

Styrelserna eller motsvarande behöriga 
organ i de bolag som deltar i en gränsöver-
skridande delning får dock gemensamt utse 
en eller flera oberoende sakkunniga för att 
lämna en gemensam rapport om planen för 
den gränsöverskridande delningen till alla de 
bolag som deltar i delningen. Som sådan 
rapportör kan också en oberoende sakkunnig 
utses enligt lagstiftningen i den medlemsstat 
vars lagstiftning tillämpas på det utländska 
deltagande bolaget. 
 

 
 23 § 

Registrering av delningsplanen, kallelse på 
borgenärerna, delningsbeslut och inlösen 

De finska aktiebolag som deltar i en gräns-
överskridande delning ska anmäla delnings-
planen för registrering på det sätt som i 5 § 
föreskrivs om registrering av delningsplan. 
En rapport enligt 22 § ska fogas till anmä-
lan. 

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fins-
ka aktiebolag finns i 6—8 §. 

Bestämmelser om finska aktiebolags del-
ningsbeslut finns i 9—11 §. Bestämmelser om 
rättsverkningarna av delningsbeslut i finska 
bolag när delningen registreras i Finland 
finns i 12 §. 

Bestämmelser om inlösen av aktier, op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier i överlåtande finska 
aktiebolag finns i 13 §. 
 

 
 24 § 

Verkställande av delning som registreras i 
Finland 

Om ett finskt aktiebolag är övertagande 
bolag vid en gränsöverskridande delning, ska 
de bolag som deltar i delningen anmäla del-
ningen för registrering på det sätt som före-
skrivs i 14 § inom sex månader från det att 
de deltagande finska bolagen har beslutat om 
delningen och de övriga deltagande bolagen 
har fått ett intyg över att de åtgärder och 
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formaliteter som delningen förutsätter har 
vidtagits. Intyget ska vara utfärdat av regis-
termyndigheten eller någon annan behörig 
myndighet i den stat vars lagstiftning tilläm-
pas på det utländska aktiebolag som deltar i 
delningen. Till anmälan om verkställande ska 
dessutom fogas en försäkran där styrelsele-
damöterna och verkställande direktören i det 
i delningen deltagande övertagande finska 
bolaget förklarar att det ursprungliga bola-
gets tillgångar övergår i det övertagande 
finska bolagets ägo i enlighet med delnings-
planen senast då ikraftträdandet av delning-
en registreras i Finland. 

I fråga om delningar enligt denna paragraf 
tillämpas 15 § på villkoren för registrering 
av delning. Dessutom förutsätts det att de ut-
ländska aktiebolag som deltar i delningen 
godkänner lösningsrätten enligt 13 § och att 
bestämmelserna om arbetstagarnas repre-
sentation har fastställts enligt lagen om per-
sonalrepresentation och att samtliga delta-
gande bolag har godkänt delningsplanen på 
lika villkor. 

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på 
tjänstens vägnar anmäla registreringen av 
delningen till den utländska registermyndig-
het i vars register det ursprungliga utländska 
bolaget är registrerat. 

Bestämmelser om det ursprungliga finska 
bolagets slutredovisning finns i 17 §. 
 

 
 25 §

Verkställande av delning som registreras i en 
annan stat 

Om ett finskt aktiebolag genom delning 
överlåts till ett övertagande utländskt aktie-
bolag, ska de finska bolag som deltar i del-
ningen hos registermyndigheten inom sex 
månader från delningsbeslutet ansöka om 
tillstånd att verkställa delningen. I annat fall 
förfaller delningen. Till ansökan ska fogas 
delningsbesluten samt försäkran av det finska 
aktiebolagets styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör om att bestämmelserna i den-
na lag har följts vid delningen och intyg av 
en styrelseledamot eller verkställande direk-
tören över att meddelandena enligt 7 § har 
sänts. Om inlösenförfarande enligt 13 § har 
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inletts, ska detta anmälas till registermyn-
digheten i samband med att verkställandet 
anmäls. 

På förutsättningarna för att tillstånd ska 
kunna beviljas tillämpas 15 § vid delningar 
enligt denna paragraf. Dessutom förutsätts 
det att de utländska aktiebolag som deltar i 
delningen godkänner lösningsrätten enligt 
13 § och att registermyndigheten ges en ut-
redning om att personalens medverkan i det 
övertagande bolaget ordnas på ett sätt som 
motsvarar artikel 16 i direktiv 2005/56/EG. 
Registermyndighetens beslut om tillståndet 
ska registreras på tjänstens vägnar. 

Om egendom som tillhör ett finskt bolag 
som deltar i delningen omfattas av företags-
inteckning enligt företagsinteckningslagen 
vid delning enligt denna paragraf, får till-
stånd beviljas under förutsättning att en regi-
streringsduglig ansökan samtidigt är an-
hängig om överföring av inteckningen på en 
filial som inrättas i Finland eller att inteck-
ningen har dödats. 

För de finska aktiebolag som deltar i en 
gränsöverskridande delning utfärdar regis-
termyndigheten ett intyg om att ett i 1 mom. 
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de i delningen 
deltagande finska bolagen har vidtagit alla 
åtgärder som delningen förutsätter och alla 
formaliteter som förutsätts i lag. I intyget ska 
anges att ett till registermyndigheten anmält 
inlösenförfarande enligt 13 § har inletts. In-
tyget ska inom sex månader från utfärdandet 
lämnas till den behöriga myndigheten i den 
stat vars lagstiftning tillämpas på det överta-
gande utländska aktiebolaget, annars förfal-
ler intyget. 

Efter anmälan från den utländska regis-
termyndighet som har registrerat delningen 
eller på basis av någon annan tillförlitlig ut-
redning ska registermyndigheten utan dröjs-
mål på tjänstens vägnar vid total delning av-
registrera det delade finska bolaget och vid 
partiell delning anteckna delningen i re-
gistret. 

Om en total delning eller partiell delning 
träder i kraft stegvis till följd av att delningen 
träder i kraft vid olika tidpunkter enligt lag-
stiftningen i de olika övertagande staterna, 
betraktas de delar av delningen som har trätt 
i kraft som partiell delning. Detta förfarande 
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gäller också i sådana fall där ikraftträdandet 
av en delning förhindras i någon stat men 
har trätt i kraft eller kommer att träda i kraft 
i en annan stat i enlighet med delningspla-
nen. 

Bestämmelser om det ursprungliga finska 
bolagets slutredovisning finns i 17 §. 
 

 
 26 § 

Delningens rättsverkningar 

Bestämmelser om rättsverkningarna av en 
gränsöverskridande delning vid delning en-
ligt 24 § finns i 16 §. 

Det ursprungliga bolagets tillgångar och 
skulder övergår utan likvidationsförfarande 
till det övertagande bolaget vid delning en-
ligt 25 § när delningen träder i kraft enligt 
lagstiftningen i den stat vars lagstiftning 
gäller för det övertagande bolaget. Samtidigt 
får det ursprungliga bolagets aktieägare 
samt innehavare av optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter rätt till delningsveder-
lag i enlighet med delningsplanen. Vid parti-
ell delning överförs dock endast de i del-
ningsplanen delade tillgångarna och skul-
derna. På det solidariska ansvaret för de bo-
lag som deltar i delningen och på delningen 
av tillgångar som inte nämns i planen om to-
tal delning tillämpas 16 § 5 och 6 mom. Vid 
total delning upplöses det ursprungliga bo-
laget då delningen har trätt i kraft för alla de 
övertagande bolagens del. 
 

 
 27 § 

Gränsöverskridande delningars giltighet 

En gränsöverskridande delning kan inte 
förklaras ogiltig eller ändras efter det att den 
har trätt i kraft enligt 26 §. 
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20 kap.  

Upplösning av bolag 

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 verksamhetsberättelsen och 
sändandet av dem till aktieägarna 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-
ten av aktiekapitalet kan strykas till följd av 
bolagets registeranmälan, om bolagets eget 
kapital enligt en till registeranmälan fogad 
balansräkning som undergått revision utgör 
över hälften av aktiekapitalet. Kapitallån som 
avses i 12 kap. hänförs i den beräkning som 
avses i detta moment till det egna kapitalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 kap.

Upplösning av bolag 

23 § 

Minskning av bolagets tillgångar 

(se 3 mom.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om bolagets styrelse konstaterar att bola-
gets eget kapital är negativt, ska den utan 
dröjsmål göra en registeranmälan om förlus-
ten av aktiekapitalet. Registeranteckningen 
om förlusten av aktiekapitalet kan strykas till 
följd av bolagets registeranmälan, om bola-
gets eget kapital på det sätt som framgår av 
en till registeranmälan fogad balansräkning 
och annan utredning enligt 2 mom. utgör 
över hälften av aktiekapitalet. Om bolaget 
enligt lag eller bolagsordningen är skyldigt 
att välja en revisor, ska balansräkningen och 
annan utredning vara reviderade.  

När beloppet av eget kapital beräknas en-
ligt 1 mom. hänförs kapitallån som avses i 
12 kap. till det egna kapitalet. Den ackumu-
lerade differensen (avskrivningsdifferens) 
mellan bokförda och planenliga avskrivning-
ar på bolagets egendom samt frivilliga reser-
ver ska dessutom beaktas som ökning av bo-
lagets eget kapital. Om bolagets sannolika 
överlåtelsepris inte bara tillfälligt är betyd-
ligt högre än bokföringsvärdet, får även 
skillnaden mellan det sannolika överlåtelse-
priset och bokföringsvärdet beaktas som ök-
ning av det egna kapitalet. Vid dessa ökning-
ar av det egna kapitalet ska särskild försik-
tighet iakttas och en motiverad redogörelse 
om dem lämnas i verksamhetsberättelsen el-
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(se 1 mom.)  

ler med stöd av 8 kap. 5 § 1 mom. i noter till 
balansräkningen. 

Om bolagets styrelse konstaterar att bola-
gets eget kapital utgör mindre än hälften av 
aktiekapitalet, ska 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, ska styrelsen utan dröjsmål 
sammankalla bolagsstämman för att besluta 
om eventuell sanering av bolagets ekonomi. 
Bolagsstämman ska hållas inom tre månader 
från det att bokslutet upprättats. På framläg-
gande av bokslutet och verksamhetsberättel-
sen och sändandet av dem till aktieägarna 
tillämpas 5 kap. 21 §. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
Efter det att denna lag har antagits kan re-

gistermyndigheten registrera och utfärda 
kallelse angående en fusions- eller delnings-
plan om gränsöverskridande fusion eller del-
ning, och ett finskt aktiebolag som deltar i fu-
sion eller delning kan utfärda kallelse till den 
bolagsstämma som beslutar om godkännan-
det av planen, så som bestäms i denna lag. 

——— 
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2. 

 

Lag  

om ändring av 1 § i lagen införande av aktiebolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 1 § 3 mom. i lagen av den 21 juli 2006 om införande av aktiebolagslagen (625/2006) 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Aktiebolagslagens ikraftträdande 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 la-
gen 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. 

1 §

Aktiebolagslagens ikraftträdande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om det någon annanstans i lagstiftningen 

hänvisas till en bestämmelse i den gamla la-
gen eller annars avses en bestämmelse i den 
gamla lagen, ska 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. På bostadsaktiebo-
lag och på bolag som avses i 2 § 2 mom. i 
lagen om bostadsaktiebolag tillämpas dock 
bestämmelserna i den nya lagens 16 kap. 1—
18 § och på bolag som avses i 2 § 1 mom. i 
lagen om bostadsaktiebolag bestämmelserna 
i den nya lagens 16 kap. till den del det i la-
gen om bostadsaktiebolag hänvisas till den 
gamla lagens bestämmelser om fusion. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
Efter det att denna lag har antagits kan re-

gistermyndigheten registrera och utfärda 
kungörelse om en fusions- eller delningsplan 
om fusion, och ett bolag som deltar i en fu-
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sion kan utfärda kallelse till den bolags-
stämma som beslutar om godkännandet av 
planen, så som bestäms i lag. 

——— 
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3. 

Lag  

om ändring av lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 4 kap. 15 § 1—3 mom., 

16 och 17 kap. samt 22 kap 1 § 1 punkten, av dem 4 kap. 15 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
462/2007 och 16 kap. sådant det lyder delvis ändrat i lag 72/2003 och lag 628/2006 samt 

fogas till 4 kap. 26 § ett nytt 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 kap.  

Andelsstämman och fullmäktige 

15 §  

Möteshandlingarna och framläggande av 
dem 

Om bokslutet behandlas vid en andels-
stämma, skall bokslutshandlingarna eller ko-
pior av dessa minst en vecka före stämman 
hållas framlagda för medlemmarna på andels-
lagets huvudkontor och utan dröjsmål sändas 
till de medlemmar som ber om det. Om vid 
stämman behandlas andelslagets fusionering 
med ett annat «andelslag», delning eller an-
delslagets ombildning till aktiebolag, skall 
handlingarna hållas framlagda minst en må-
nad före stämman. 
 
 

Om det vid någon annan stämma än en så-
dan som avses i 1 mom. behandlas ett ärende 
som avses i 12 §, skall styrelsen utarbeta en 
redogörelse för de händelser efter bokslutet 
som väsentligt inverkar på andelslagets ställ-
ning. Förvaltningsrådet och revisorerna skall 
ge sitt utlåtande om redogörelsen. Utlåtanden 
behöver dock inte ges, om styrelsen i kallel-
sen till stämman meddelar att den inte har 
kännedom om några sådana händelser som 
väsentligt inverkar på andelslagets ställning. 
Något revisorsutlåtande förutsätts inte, om 
andelslaget enligt lag eller stadgarna inte är 

4 kap. 

Andelsstämman och fullmäktige 

15 § 

Möteshandlingarna samt framläggande och 
sändande av dem 

Om bokslutet behandlas vid en andels-
stämma, ska bokslutshandlingarna eller kopi-
or av dessa minst en vecka före stämman hål-
las framlagda för medlemmarna på andelsla-
gets huvudkontor eller webbsidor och utan 
dröjsmål sändas till de medlemmar som ber 
om det. Om vid stämman behandlas andels-
lagets fusionering med ett annat andelslag, 
delning eller andelslagets ombildning till ak-
tiebolag, ska handlingarna hållas framlagda 
minst en månad före stämman och utan 
dröjsmål sändas till de medlemmar som ber 
om det. 

Om vid stämman behandlas ett ärende som 
avses i 12 §, skall styrelsen utarbeta en redo-
görelse för de händelser efter bokslutet som 
väsentligt inverkar på andelslagets ställning. 
Förvaltningsrådet och revisorerna skall ge sitt 
utlåtande om redogörelsen. Utlåtanden behö-
ver dock inte ges, om styrelsen i kallelsen till 
stämman meddelar att den inte har kännedom 
om några sådana händelser som väsentligt 
inverkar på andelslagets ställning. Något re-
visorsutlåtande förutsätts inte, om andelslaget 
enligt lag eller stadgarna inte är skyldigt att 
välja en revisor. De handlingar som gäller det 
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skyldigt att välja en revisor. De handlingar 
som gäller det senaste bokslutet, andelsstäm-
mans beslut angående nämnda räkenskapspe-
riods överskott eller förlust samt styrelsens 
redogörelse och utlåtandena om den skall hål-
las framlagda och sändas på det sätt som av-
ses i 1 mom.  

Om det fram till den andelsstämma som be-
handlar andelslagets fusion, delning eller om-
bildande till aktiebolag har förflutit sex må-
nader från utgången av den räkenskapsperiod 
som senast löpt ut, skall till handlingarna 
dessutom fogas ett mellanbokslut. Mellan-
bokslutsperioden får upphöra tidigast tre må-
nader före stämman. Mellanbokslutet skall 
upprättas och granskas med iakttagande i 
tillämpliga delar av lagstiftningen och andra 
bestämmelser om bokslut. Till mellanbokslu-
tet skall dessutom fogas förvaltningsrådets ut-
låtande om det. Mellanbokslutet skall hållas 
framlagt och sändas på det sätt som bestäms i 
1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

senaste bokslutet, andelsstämmans beslut an-
gående nämnda räkenskapsperiods överskott 
eller förlust samt styrelsens redogörelse och 
utlåtandena om den skall hållas framlagda 
och sändas på det sätt som avses i 1 mom.  

 
 
Om fusion, delning eller ombildande till 

aktiebolag behandlas vid en andelsstämma 
ska fusions- eller delningsplanen eller planen 
angående ändring av associationsform samt 
revisorernas yttranden om saken hållas fram-
lagda och sändas på det sätt föreskrivs i 
1 mom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 26 § 

Klandrande av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Talan enligt 3 mom. angående ett fusions- 

eller delningsbeslut får dock inte väckas när 
mer än sex månader har förflutit från det att 
fusionen eller delningen har registrerats. 
 

 
16 kap  

Fusion 

Definition på och förutsättningar för fusion 

1 §  

Fusionssätt 

Ett andelslag (överlåtande andelslag) kan 
fusioneras med ett annat andelslag (överta-
gande andelslag) så att det överlåtande an-
delslagets tillgångar och skulder utan likvida-
tionsförfarande övergår till det övertagande 
andelslaget, det överlåtande andelslagets 

16 kap.

Fusion 

Definitioner samt verkställande av fusion 

1 § 

Fusion 

Ett andelslag (överlåtande andelslag) kan 
fusioneras med ett annat andelslag (överta-
gande andelslag) så att det överlåtande an-
delslagets tillgångar och skulder övergår till 
det övertagande andelslaget, varvid det över-
låtande andelslagets medlemmar som fu-
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medlemmar blir medlemmar i det övertagan-
de andelslaget och de som vederlag får ande-
lar i det övertagande andelslaget. Vederlaget 
får också vara pengar, annan egendom och 
förbindelser. Om en medlem som vederlag för 
andelar erbjuds annan egendom än andelar i 
det övertagande andelslaget, har medlemmen 
rätt att i stället för sådant vederlag få ersätt-
ning i pengar, om inte något annat bestäms i 
stadgarna. 

Fusion av andelslag kan ske så att 
1) det övertagande andelslaget och ett eller 

flera överlåtande andelslag fusioneras (ab-
sorptionsfusion), eller så att 

2) minst två överlåtande andelslag tillsam-
mans bildar ett övertagande andelslag (kom-
binationsfusion). 

 

sionsvederlag får andelar i det övertagande 
andelslaget. Fusionsvederlaget får också be-
stå av pengar samt av annan egendom och 
åtaganden. 
 
 
 
 
 
 

(se 2 §) 

 
2 §   

Dottersammanslutningsfusion 

(se 1 § 2 mom.) 
 
 
 
 
 
 
Om ett andelslag i ett aktiebolag äger alla 

sådana aktier, optionsrätter och andra särskil-
da till aktier berättigande rättigheter som ett i 
fusionen deltagande aktiebolag inte äger, kan 
styrelserna avtala om att aktiebolaget fusione-
ras med andelslaget. Detsamma gäller ett dot-
terandelslags fusion med moderandelslaget, 
om det inte finns andra medlemmar i dotter-
andelslaget. 

 
 
 
I fråga om ett dotteraktiebolags fusion gäll-

er i tillämpliga delar det som i 16 kap. i aktie-
bolagslagen (624/2006) föreskrivs om dotter-
bolagsfusion. 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. 

 

2 § 

Olika sätt att verkställa en fusion 

En fusion kan verkställas så att 
1) ett eller flera överlåtande andelslag fu-

sioneras med ett övertagande andelslag (ab-
sorptionsfusion), eller så att 

2) minst två överlåtande andelslag fusione-
ras och tillsammans bildar ett övertagande 
andelslag (kombinationsfusion). 

Med dottersammanslutningsfusion avses en 
absorptionsfusion där de i fusionen delta-
gande andelslagen och aktiebolagen äger det 
överlåtande aktiebolagets samtliga aktier 
samt eventuella optionsrätter och andra sär-
skilda till aktier berättigande rättigheter. 
Detsamma gäller ett dotterandelslags fusion 
med moderandelslaget, om det inte finns 
andra medlemmar i dotterandelslaget. 

Med trepartsfusion avses en absorptionsfu-
sion där en annan part än det övertagande 
andelslaget ger fusionsvederlag. 

Med andelslag som deltar i en fusion avses 
i detta kapitel överlåtande andelslag och 
övertagande andelslag. Vid dotteraktiebo-
lagsfusion genom dottersammanslutningsfu-
sion gäller det som i fråga om överlåtande 
dotterbolage föreskrivs om dotterbolagsfu-
sioner i 16 kap. i aktiebolagslagen 
(624/2006). 
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3 §  

Ett överlåtande andelslags likvidation 

En fusion kan genomföras trots att det över-
låtande andelslaget har trätt i likvidation, om 
inte skifte av andelslagets egendom mellan 
medlemmarna har påbörjats. 
 

 
 
 
 

(se 15 § 3 mom.) 

 
Fusionsplan 

4 §  

Fusionsplan 

Styrelserna för de andelslag som deltar i fu-
sionen skall göra upp en skriftlig fusionsplan 
som skall dateras och undertecknas. 
 
 

Fusionsplanen skall uppta 
1) firmor, registernummer, adresser och 

hemorter för de andelslag som deltar i fusio-
nen, 
 
 
 

2) vid absorptionsfusion, förslag till ändring 
av det övertagande andelslagets stadgar samt, 
vid kombinationsfusion, förslag till stadgar 
för det andelslag som skall bildas samt till 
förfarande vid val av dess styrelse- och för-
valtningsrådsledamöter och revisorer, 

3) förslag till vederlag till det överlåtande 
andelslagets medlemmar, 
 
 
 
 
 
 
 

(se 7 punkten) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fusionsplan och revisorsyttrande 

3 § 

Fusionsplan 

De i fusionen deltagande andelslagens sty-
relser ska upprätta en skriftlig fusionsplan 
som dateras och undertecknas. Vid en tre-
partsfusion ska fusionsplanen undertecknas 
också av den som ger fusionsvederlag. 

Fusionsplanen ska uppta 
1) firmor, företags- och organisations-

nummer eller motsvarande identifierings-
uppgifter och hemorter för de i fusionen del-
tagande andelslagen och en eventuell tredje 
part som ger fusionsvederlag, 

2) en utredning om orsakerna till fusionen, 
3) vid absorptionsfusion förslag till eventu-

ella ändringar i det övertagande andelslagets 
stadgar samt vid en kombinationsfusion för-
slag till stadgar för det andelslag som bildas 
och till förfarandet vid val av verksamhetsor-
gan för andelslaget, 

4) förslag till det antal andelar, tilläggsan-
delar och placeringsandelar av olika slag 
som eventuellt ska ges som fusionsvederlag, 

5) förslag till eventuellt annat fusionsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
rätter eller andra särskilda rättigheter som 
berättigar till tilläggsandelar eller placer-
ingsandelar, de villkor som enligt 11 kap. 
13 § eller 12 kap. 1 § är förenade med dessa, 

6) förslag till fördelning av fusionsvederla-
get, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get 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 rät-
tigheter som berättigar till tilläggsandelar 
eller placeringsandelar i det överlåtande bo-
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(se 9 punkten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) utredning om sådana kapitallån vilkas 
borgenärer kan motsätta sig beviljande av ett 
tillstånd som avses i 12 §, 

5) i fråga om de andelar, tilläggsandelar och 
placeringsandelar som det överlåtande an-
delslaget och dess dottersammanslutning äger 
i det övertagande andelslaget, för varje slag 
av andelar andelarnas antal och sammanlagda 
andel av andelskapitalet och den i balansräk-
ningen upptagna anskaffningsutgiften, 
 
 
 
 
 

6) vid absorptionsfusion, förslag till sådant 
utgivande av andelar, tilläggsandelar och pla-
ceringsandelar som behövs för betalning av 
vederlaget, 

7) förslag till tidpunkt och andra villkor för 
skifte av vederlaget, 

8) utredning om de särskilda förmåner och 
rättigheter som tillkommer ett i fusionen del-
tagande andelslags styrelse- och förvaltnings-
rådsledamöter, verkställande direktör och re-
visor, 
 

9) utredning om orsaken till fusionen samt 
grunderna för bestämmande av vederlaget, 
såsom utredning om den egendom som tillfal-
ler det övertagande andelslaget och egendo-
mens värde i balansräkningen, värderingsme-
toder som används vid värdering av egendo-
men och de resultat som fås med hjälp av 
dem, 

10) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställande av fusionen. 

 
 

laget,
8) utredning om det överlåtande andelsla-

gets tillgångar, skulder och eget kapital samt 
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, om den inverkan som fusio-
nen planeras få på det övertagande andels-
lagets balansräkning och om de bokförings-
metoder som ska tillämpas på fusionen, 

9) förslag som avser de fusionerande an-
delslagens rätt att besluta om sådana arran-
gemang utöver sedvanlig affärsverksamhet 
som påverkar deras egna kapital eller antal 
andelar, 

10) utredning om sådana kapitallån beträf-
fande vilka borgenärerna i enlighet med 6 § 
kan motsätta sig fusionen, 

11) utredning om det antal andelar, 
tilläggsandelar och placeringsandelar som det 
överlåtande andelslaget och dess dottersam-
manslutningar äger i det övertagande andels-
laget och dess moderandelslag samt om det 
antal motsvarande andelar som de i fusionen 
deltagande andelslagen äger i det överlåtan-
de andelslaget, 

12) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i fusionen deltagande andelsla-
gens egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen (634/1984), 

(se 3 punkten) 
 
 
 

(se 6 punkten) 
 

13) utredning om eller förslag till särskilda 
förmåner och rättigheter för de i fusionen 
deltagande andelslagens förvaltningsråds- 
och styrelseledamöter, verkställande direktö-
rer, revisorer och revisorer som ger yttrande 
om fusionsplanen, 

(se 2 och 8 punkten) 
 

 
 
 
 
 
 

14) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställandet av fusionen, 
samt 

15) förslag till eventuella andra fusions-
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Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en 

sådan utredning som avses i 2 mom. 9 punk-
ten, om samtliga medlemmar i de andelslag 
som deltar i fusionen samtycker till att en ut-
redning inte utarbetas. 
 

villkor. 
På en dottersammanslutningsfusion tilläm-

pas inte 2 mom. 4—7 och 9 punkten. 
 

 
5 §  

Revisorernas utlåtanden 

Revisorerna för ett andelslag som deltar i 
fusionen skall ge utlåtande om fusionsplanen 
till andelslaget. I utlåtandet skall bedömas om 
fusionsplanen ger riktiga och tillräckliga upp-
gifter om omständigheter som är ägnade att 
inverka väsentligt på bedömningen av orsa-
ken till fusionen, av värdet på den egendom 
som övergår till det övertagande andelslaget 
samt av vederlagets värde och dess skifte. I 
utlåtandet till det övertagande andelslaget 
skall särskilt nämnas om fusionen är ägnad att 
äventyra betalningen av andelslagets skulder. 

Om de i fusionen deltagande andelslagens 
samtliga medlemmar samtycker därtill, räcker 
det att utlåtandet tar ställning till frågan om 
fusionen är ägnad att äventyra betalningen av 
det övertagande andelslagets skulder. 

 
Utlåtandet skall dateras och undertecknas. 

Utlåtandet skall ges omedelbart före den an-
delsstämma som beslutar om fusionen. 
 

4 § 

Revisorsyttrande 

De fusionerande andelslagens styrelser ska 
utse en eller flera revisorer med uppgift att 
ge varje i fusionen deltagande andelslag ett 
yttrande om fusionsplanen. I yttrandet ska 
bedömas om fusionsplanen ger riktiga och 
tillräckliga uppgifter om grunderna för be-
stämmande av fusionsvederlaget samt om 
fördelningen av vederlaget. I yttrandet till det 
övertagande andelslaget ska dessutom näm-
nas om fusionen kan äventyra betalningen av 
andelslagets skulder. 

 
Om de i fusionen deltagande andelslagens 

samtliga medlemmar ger sitt samtycke eller 
om det är fråga om en dottersammanslut-
ningsfusion, räcker det med ett yttrande om 
huruvida fusionen kan äventyra betalningen 
av andelslagets skulder. 
 

 
6 §  

Fusionsplanens bilagor 

Till fusionsplanen skall i fråga om varje an-
delslag som deltar i fusionen fogas 

1) kopior av bokslutshandlingarna för de tre 
föregående räkenskapsperioderna och av an-
delsstämmans beslut angående överskott eller 
förlust för den senaste räkenskapsperioden, 

2) styrelsens redogörelse som avses i 4 kap. 
15 §, mellanbokslutet samt förvaltningsrådets 
och revisorernas utlåtande om dessa, 

3) de utlåtanden om fusionsplanen som av-
ses i 5 §. 

 

 
 
 
 

(se 4 kap. 15 §) 
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 Registrering av fusionsplanen och kallelse på 
borgenärerna 

5 § 

Registrering av fusionsplanen 

Fusionsplanen ska anmälas för registre-
ring inom en månad från undertecknandet av 
planen. Till anmälan ska fogas ett sådant ytt-
rande som avses i 4 §. 

Anmälan ska göras gemensamt av de an-
delslag som deltar i fusionen. Anmälan om 
en dottersammanslagningsfusion ska göras 
av moderandelslaget. 

Fusionen förfaller, om anmälan inte görs 
inom föreskriven tid eller om registrering 
vägras. 
 

 
 
 
 
 

(se 13 §) 

6 §

Kallelse på borgenärerna 

De borgenärer i det överlåtande bolaget 
vilkas fordran på bolaget har uppkommit 
före registreringen av fusionsplanen har rätt 
att motsätta sig fusionen. Sådan rätt har även 
de borgenärer vilkas fordran får drivas in 
utan dom eller beslut på det sätt som före-
skrivs i lagen om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg (367/1961) och vil-
kas fordran har uppkommit senast den i 
2 mom. föreskrivna dagen. 

Registermyndigheten ska på ansökan av det 
överlåtande andelslaget utfärda en kallelse 
på de borgenärer som avses i 1 mom., i vil-
ken nämns deras rätt att motsätta sig fusio-
nen med ett skriftligt meddelande till regis-
termyndigheten senast den dag som nämns i 
kallelsen. Ansökan om kallelse ska göras 
inom fyra månader från registreringen av fu-
sionsplanen, annars förfaller fusionen. Re-
gistermyndigheten ska publicera kallelsen i 
den officiella tidningen senast tre månader 
före den föreskrivna dagen och registrera 
kallelsen på tjänstens vägnar. 

På ansökan av det övertagande andelslaget 
ska kallelse utfärdas också på det övertagan-
de andelslagets borgenärer, om fusionen en-
ligt det revisorsyttrande som avses i 4 § kan 
äventyra betalningen av det övertagande an-
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delslagets skulder. På det övertagande an-
delslagets borgenärer tillämpas vad som i 
detta kapitel föreskrivs om det överlåtande 
andelslagets borgenärer. 
 

 
 
 
 
 
 

(se 13 §) 

7 § 

Andelslagets skriftliga meddelande till bor-
genärerna 

Andelslaget ska sända ett skriftligt medde-
lande om kallelsen till sina kända borgenärer 
som avses i 6 § 1 mom., om deras fordran 
uppkommit före registreringen av fusions-
planen. Om en medlem i det överlåtande an-
delslaget har krävt återbetalning med stöd av 
13 § eller om en ägare av tilläggsandel, pla-
ceringsandel, optionsrätt eller annan rättig-
het som berättigar till tilläggsandel eller pla-
ceringsandel har krävt återbetalning eller in-
lösen med stöd av stadgarna eller rättighe-
tens villkor, ska borgenärerna underrättas 
om det antal rättigheter som kravet avser. 
Meddelandet kan sändas först efter den an-
delsstämma som beslutat om fusionen. Om 
samtliga innehavare av de nämnda rättighe-
terna har meddelat att de avstår från sin in-
lösenrätt eller om de inte annars har rätt till 
inlösen, kan meddelandet dock sändas tidi-
gare. 
 

 
 
 
 
 

(se 15 §) 
 

8 § 

Företagssanering 

Ett saneringsförfarande som avses i lagen 
om företagssanering (47/1993) ersätter kal-
lelse enligt 6 §, och en borgenär har inte rätt 
att motsätta sig fusion med stöd av denna lag, 
om alla bolag som deltar i fusionen hör till 
samma koncern och ett saneringsprogram för 
dem fastställs samtidigt. 

Fusionsplanen med bilagor ska bifogas för-
slaget till saneringsprogram. 
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Godkännande av fusionsplanen 

7 §  

Organ i andelslaget som beslutar om fusion 

I det överlåtande andelslaget beslutar an-
delsstämman om fusionen så som bestäms i 
4 kap. Vid en dottersammanslutningsfusion 
kan dock fusionsbeslutet fattas av det över-
låtande andelslagets styrelse. 

I det övertagande andelslaget skall fusions-
beslutet fattas av styrelsen. Om annan fusion 
än dottersammanslutningsfusion beslutar 
dock andelsstämman så som bestäms i 4 kap., 
om medlemmar med minst fem procent eller 
en i stadgarna föreskriven mindre del av alla 
medlemmars sammanlagda röstetal kräver 
detta. 

Fusionsbeslut 

9 § 

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det överlåtande andelslaget beslutar an-
delsstämman om fusionen så som föreskrivs i 
4 kap. Det överlåtande andelslagets styrelse 
kan dock besluta om en dottersammanslut-
ningsfusion. 

I det övertagande andelslaget beslutar sty-
relsen om fusionen. Andra fusionsbeslut än 
fusionsbeslut som gäller dottersammanslut-
ningar ska dock fattas av andelsstämman, om 
medlemmarna med minst fem procent av 
samtliga medlemmars sammanlagda röstetal 
eller i stadgarna fastställd mindre del kräver 
det. 

Den andelsstämma som beslutar om fusio-
nen ska hållas eller styrelsens fusionsbeslut 
fattas inom fyra månader från registreringen 
av fusionsplanen. I annat fall förfaller fusio-
nen. Andelsstämman ska dock hållas senast 
en månad före den i 6 § angivna dagen, om 
inte andelslagets samtliga medlemmar samt 
eventuella ägare av tilläggsandelar, placer-
ingsandelar och optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till tilläggs-
andelar eller placeringsandelar har avstått 
från sin rätt att kräva i 13 § eller i stadgarna 
eller rättighetens villkor avsedd återbetal-
ning eller inlösen. 
 

 
9 §  

Andelsstämmans beslut 

Om fusionsplanen inte godkänns utan änd-
ringar i alla andelslag som deltar i fusionen, 
förfaller denna. Det överlåtande andelslagets 
andelsstämma kan dock ändra fusionsplanens 
bestämmelse om skifte av vederlaget mellan 
andelslagets medlemmar samt ägarna av 
tilläggsinsatser och placeringsandelar. Styrel-
serna i de övriga andelslagen som deltar i fu-
sionen samt andelslagets medlemmar skall 
utan dröjsmål underrättas om ändringen på 
samma sätt som kallelse till andelsstämma ut-
färdas. 

 

 
 
 
 

(se 12 § 2 mom.) 
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8 §  

Kallelse till stämma och meddelande till med-
lemmarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det övertagande andelslaget skall samman-

kalla andelsstämman eller underrätta med-
lemmarna om planen på samma sätt som kal-
lelse till andelsstämma skall ske. En medlem 
kan inom en månad efter meddelandet skrift-
ligen yrka att beslut om fusionen skall fattas 
vid andelsstämman. På innehållet i andelsla-
gets meddelande och de handlingar som skall 
hållas framlagda för medlemmarna tillämpas 
det som i 4 kap. bestäms om stämmokallelse 
som gäller fusioneringsbeslut och om fram-
läggande av handlingar. I det övertagande an-
delslaget skall på den tid som gäller för kal-
lelse till stämma tillämpas 4 kap. 11 §, om fu-
sionsbeslutet fattas vid andelsstämman på yr-
kande av en medlem och om tiden mellan an-
delslagets meddelande och andelsstämman är 
minst en månad. 

10 § 

Stämmokallelse samt information till ägare 
av tilläggs- och placeringsandelar och op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 

Kallelse till den andelsstämma som ska be-
sluta om fusionen får inte utfärdas förrän fu-
sionsplanen har registrerats. 

Det överlåtande andelslaget ska inom den 
tid som avses i 4 kap. 12 § informera de äga-
re av tilläggsandelar, placeringsandelar och 
optionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till tilläggsandelar eller pla-
ceringsandelar vilkas adress är känd för an-
delslaget om rätten till återbetalning eller in-
lösen enligt stadgarna eller rättighetens vill-
kor. Om andelslaget inte känner till alla 
återbetalnings- eller lösningsberättigades 
adresser, ska ett meddelande om saken inom 
samma tid också publiceras i den officiella 
tidningen. 

Om någon andelsstämma inte sammankal-
las i det övertagande andelslaget, ska med-
lemmarna informeras om fusionen på samma 
sätt som kallelse till andelsstämma utfärdas. 
En medlem kan inom en månad från medde-
landet skriftligen kräva att andelsstämman 
ska fatta beslut om fusionen. På innehållet i 
andelslagets meddelande och på de handling-
ar som ska hållas tillgängliga för medlem-
marna tillämpas vad som föreskrivs i 4 kap. 
om sådan kallelse till andelsstämma som 
gäller fusionsbeslut och om att hålla hand-
lingar tillgängliga. 

I det övertagande andelslaget kan stämmo-
kallelse utfärdas inom den tid som avses i 
4 kap. 11 §, om fusionsbeslutet fattas av an-
delsstämman på yrkande av en medlem och 
om tiden mellan andelslagets meddelande en-
ligt denna paragrafs 3 mom. och dagen för 
andelsstämman uppgår till minst en månad 
eller en i stadgarna angiven längre kallelse-
tid. 
 

 
 
 
 
 

(se 4 kap. 15 § och denna kap. 6 §) 

11 § 

Framläggande och sändande av handlingar 

Utöver vad som föreskrivs i 4 kap. 15 § ska 
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vid en trepartsfusion de i 4 kap. 15 § 2 och 
3 mom. nämnda handlingarna angående en 
part som ger fusionsvederlag hållas fram-
lagda för medlemmarna. Om några boksluts-
handlingar inte finns, ska en utredning om 
den ekonomiska ställningen under den senast 
avslutade räkenskapsperioden eller, i avsak-
nad av en sådan, under det senaste kalender-
året samt därefter hållas framlagd. 
 

 
10 §  

Fusioneringsbeslut vid kombinationsfusion 

Vid kombinationsfusion ersätter fusions-
planen stiftelseurkunden för det andelslag 
som bildas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Den andelsstämma som beslutar om fusio-

nen skall välja styrelse- och förvaltningsråds-
ledamöterna samt revisorerna för det överta-
gande andelslaget, om inte något annat be-
stäms i fusionsplanen. 

(se 9 §) 
 

12 § 

Rättsverkningarna av fusionsbeslut 

Det överlåtande andelslagets fusionsbeslut 
ersätter sådana fusionsvederlagsåtgärder 
vilka vidtas av det överlåtande andelslagets 
medlemmar och ägarna till tilläggsandelar, 
placeringsandelar och optionsrätter och 
andra särskilda rättigheter som berättigar 
till tilläggsandelar eller placeringsandelar 
och vilka ger rätt till fusionsvederlag. Vid en 
kombinationsfusion ersätter fusionsplanen 
också det övertagande andelslagets stiftelse-
urkund. 

(se 3 § 1 mom. 3 punkten) 
 
 
 
 
Fusionen förfaller, om inte samtliga i fu-

sionen deltagande andelslag godkänner fu-
sionen i enlighet med den ursprungliga fu-
sionsplanen. Registeranmälan ska omedel-
bart göras om ett beslut som innebär att fu-
sionen förkastas eller om att fusionen förfal-
lit. 
 

 
11 §  

Upphörande av medlemskap för den som 
motsätter sig fusion 

En medlem i det överlåtande andelslaget 
som inte har understött fusionsbeslutet har 
rätt att avgå ur andelslaget och har rätt till 
återbetalning av insatsen på det sätt som be-
stäms i 4 kap. 25 §. 

Om medlemskapet upphör senare än 30 da-
gar efter fusionsbeslutet, tillämpas på återbe-

13 § 

Upphörande av medlemskap för den som 
motsätter sig fusion 

En medlem i det överlåtande andelslaget 
som inte har understött fusionsbeslutet har 
rätt att avgå ur andelslaget och har rätt till 
återbetalning av insatsen på det sätt som be-
stäms i 4 kap. 25 §. 

Om medlemskapet upphör senare än 30 da-
gar efter fusionsbeslutet, tillämpas på återbe-
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talning av ett belopp som erlagts av andelen 
de bestämmelser i 10 kap. 1—6 § och de 
stadgebestämmelser som gäller det överta-
gande andelslaget. Detsamma gäller återbe-
talning när en medlem har understött fusions-
beslutet. 

talning av ett belopp som erlagts av andelen 
de bestämmelser i 10 kap. 1—6 § och de 
stadgebestämmelser som gäller det överta-
gande andelslaget. Detsamma gäller återbe-
talning när en medlem har understött fu-
sionsbeslutet. 
 

 
Tillstånd att verkställa fusion 

12 §  

Verkställighetstillstånd 

För verkställande av fusionen behövs regis-
termyndighetens tillstånd. Andelslagen skall 
ansöka om tillstånd inom fyra månader från 
det fusionsplanen godkändes. Vid dotter-
sammanslutningsfusion skall moderandelsla-
get ansöka om tillståndet. Om ansökan inte 
görs inom föreskriven tid eller om tillstånd 
inte beviljas, förfaller fusionen. 

Till ansökan om tillstånd skall fogas 
1) den godkända fusionsplanen med bi-

lagor, 
2) fusionsbesluten, 
3) utredning om de sammanräknade maxi-

mibeloppen av ett överlåtande andelslags in-
satser som återbetalas med stöd av 11 § 
1 mom., 

4) utredning om det sammanräknade maxi-
mibeloppet av återbetalningarna av de insat-
ser i det överlåtande andelslaget vilka på 
grundval av 10 kap. 1—5 § skall återbetalas 
innan fusionen registreras. 

Registermyndigheten skall bevilja tillstånd 
till fusionen om andelslagets borgenärer inte 
motsätter sig ansökan så som anges i 13 § el-
ler, ifall de motsatt sig, om de inte längre 
motsätter sig eller om de enligt en domstols 
lagakraftvunna dom har fått betalning eller 
betryggande säkerhet för sin fordran. 

 

 
 
 
 
 
 

(se 5, 6 och 14 §) 

 
13 §  

Kungörelse på borgenärerna 

Registermyndigheten skall utfärda kungö-
relse på det överlåtande andelslagets borgenä-
rer. Kungörelse skall utfärdas också på det 
övertagande andelslagets borgenärer, om fu-

 
 
 
 

(se 6 §) 
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sionen enligt det utlåtande som avses i 5 § är 
ägnat att äventyra betalningen av andelslagets 
skulder. I kungörelsen skall nämnas att en 
borgenär har rätt att motsätta sig ansökan ge-
nom att skriftligen anmäla detta till register-
myndigheten före den i kungörelsen utsatta 
dagen. 

Registermyndigheten skall tidigast fyra och 
senast en månad före den utsatta dagen regi-
strera kungörelsen, underrätta andelslaget om 
den och publicera den i den officiella tidning-
en. 

Andelslaget skall senast tre veckor före den 
utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kungörelsen till sina kända borgenärer. 
Ett av en styrelseledamot i andelslaget eller 
av andelslagets verkställande direktör utfärdat 
intyg om att meddelandena sänts ut skall till-
ställas registermyndigheten senast på den ut-
satta dagen. 

Om en borgenär motsätter sig ansökan, 
skall registermyndigheten omedelbart efter 
den utsatta dagen underrätta andelslaget om 
detta. 

Registermyndigheten skall behandla ansö-
kan utan dröjsmål efter den utsatta dagen om 
ingen har motsatt sig ansökan och annars utan 
dröjsmål en månad efter den utsatta dagen, 
om behandlingen inte har skjutits upp med 
stöd av 14 §. 

 

 
 
 
 
 
 
 
(se 6 §) 
 
 
 
 
(se 7 §) 
 
 
 
 
 
 
 
(se 15 § 2 mom.) 
 
 
 
(se 15 § 1 mom.) 
 

 

 
14 §  

Borgenärs invändning samt behandlingen av 
ansökan 

Registermyndigheten skall skjuta upp be-
handlingen av en ansökan om en borgenär har 
motsatt sig ansökan enligt 13 § och borgenä-
ren och andelslaget tillsammans ber om upp-
skov inom en månad efter den utsatta dagen 
eller om andelslaget senast på nämnda dag vi-
sar att det har anhängiggjort en talan för att få 
fastställt att borgenären har fått betalning el-
ler betryggande säkerhet för sin fordan. 
(31.1.2003/72)  

Domstolen skall utan dröjsmål behandla så-
dana ärenden som avses i 1 mom. 

 

 
 
 
 
 

(se 15 § 2 mom.) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

(se 15 § 3 mom.) 
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15 §  

Kungörelse och saneringsförfarande 

Det saneringsförfarande som avses i lagen 
om företagssanering (47/1993) ersätter sådan 
kungörelse som avses i 13 §, och en borgenär 
har inte rätt att motsätta sig fusion med stöd 
av denna lag, om alla andelslag som deltar i 
fusionen tillhör samma koncern och ett sane-
ringsprogram för dem fastställs samtidigt. 

Fusionsplanen och de övriga handlingar 
som avses i 12 § 2 mom. skall bifogas försla-
get till saneringsprogram. 

 

 
 
 
 

(se 8 §) 

 
Verkställande av fusion och rättsverkningar 

 
16 §  

Registrering av fusion 

Andelslagen skall till registermyndigheten 
göra anmälan om verkställande av fusionen 
inom fyra månader från det fusionstillståndet 
beviljades. I annat fall förfaller fusionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 13 § 3 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkställande av fusion och fusionens rätts-
verkningar 

14 § 

Anmälan om verkställande av fusion 

De andelslag som deltar i fusionen ska 
inom sex månader från fusionsbeslutet till re-
gistermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av fusionen. I annat fall förfaller fu-
sionen. Till anmälan ska fogas 

1) de i fusionen deltagande andelslagens 
styrelseledamöters och verkställande direktö-
rers försäkran om att denna lag har iaktta-
gits vid fusionen, 

2) en revisors intyg om att det övertagande 
andelslaget får fullt vederlag för det belopp 
som har tagits upp i dess placeringsandels-
kapital samt yttrande om den utredning som 
ska ingå i fusionsplanen enligt 3 § 2 mom. 
8 punkten, 

3) en styrelseledamots eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts, samt 

4) de i fusionen deltagande andelslagens 
beslut om fusionen. 

Vid en dottersammanslutningsfusion svarar 
moderandelslaget för att anmälan görs. Med 
avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 
räcker det att till anmälan fogas en försäkran 
av en styrelseledamot i moderandelslaget el-
ler av dess verkställande direktör om att 
denna lag har iakttagits vid fusionen samt ett 
intyg om att meddelanden enligt 7 § har 
sänts. 
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Anmälan om verkställande av fusion ersät-
ter vid kombinationsfusion den registeranmä-
lan som avses i 2 kap. I övrigt skall i fråga 
om registrering av det övertagande andelsla-
get 2 kap. iakttas. 

Har i flera än ett av de i fusionen deltagan-
de andelslagens egendom fastställts företags-
inteckning enligt företagsinteckningslagen 
(634/1984), får fusionen inte registreras om 
inte andelslagens och inteckningshavarnas 
avtal om reglering av inteckningarnas för-
månsrätt samtidigt registreras på ansökan. 

Vid registreringen skall beaktas den plane-
rade registreringstidpunkten för verkställan-
de av fusionen, om det inte föreligger något 
hinder för detta och tidpunkten inte infaller 
senare än fyra månader från anmälan. 

 

(se 12 §) 
 
 
 
 
(se 15 § 4 mom.) 

 
 
 
 
 
(se 12 § 3 mom.) 
 
 
 
 
(se 13 § 4 mom. och 14 §) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 3 §) 
 
 
 
 
(se 16 § 3 mom.) 

15 §

Förutsättningar för registrering 

Registermyndigheten ska 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, 
ska registermyndigheten utan dröjsmål in-
formera andelslaget efter den föreskrivna da-
gen. Fusionen förfaller då en månad efter 
den föreskrivna dagen. Registermyndigheten 
ska dock skjuta upp behandlingen av ärendet, 
om andelslaget inom en månad från den före-
skrivna dagen visar att det har väckt talan för 
fastställelse av att borgenären har fått betal-
ning eller betryggande säkerhet för sin ford-
ran, eller om andelslaget och borgenären till-
sammans begär att behandlingen av ärendet 
ska skjutas upp. Domstolen ska behandla sa-
ken utan dröjsmål. 

Fusionen kan verkställas trots att det över-
låtande andelslaget har försatts i likvidation, 
under förutsättning att bolagets tillgångar inte 
har börjat skiftas mellan medlemmarna i en-
lighet med 19 kap. 16 §. 

Har företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen fastställts i flera än ett av de i 
fusionen deltagande andelslagens egendom, 
får fusionen inte registreras, om inte andels-
lagens och inteckningshavarnas avtal om re-
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glering av inteckningarnas företrädesrätt 
samtidigt registreras på ansökan. 
 

 
17 §  

Registreringens rättsverkningar 

Det överlåtande andelslagets tillgångar och 
skulder, med undantag för ett yrkande som 
grundar sig på 20 kap. 1 eller 2 § i denna lag 
eller 51 § i revisionslagen, övergår utan likvi-
dationsförfarande till det övertagande andels-
laget, när verkställandet av fusionen har regi-
strerats. Samtidigt upplöses det överlåtande 
andelslaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
När det överlåtande andelslaget upplöses 

får dess medlemmar rätt till vederlag, och de 
blir i enlighet med fusionsplanen medlemmar 
i det övertagande andelslaget. De andelar, 
tilläggsandelar och placeringsandelar som det 
övertagande eller överlåtande andelslaget 
äger i det överlåtande andelslaget medför 
dock inte rätt till vederlag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 §

Fusionens rättsverkningar 

Det överlåtande andelslagets tillgångar och 
skulder övergår utan likvidationsförfarande 
till det övertagande andelslaget när verkstäl-
landet av fusionen har registrerats. Samtidigt 
upplöses det överlåtande andelslaget, och vid 
en kombinationsfusion uppkommer det över-
tagande andelslaget. 

 
Det överlåtande andelslagets tillgångar 

och skulder får inte tas upp i det övertagande 
andelslagets balansräkning till ett högre 
ekonomiskt värde än de har för det överta-
gande andelslaget. I samband med en fusion 
får ett åtagande att utföra arbete eller till-
handahålla en tjänst inte tas upp i balans-
räkningen. 

När verkställandet av fusionen registreras 
blir medlemmarna i det överlåtande andels-
laget medlemmar i det övertagande andelsla-
get och de samt ägarna av tilläggsandelar, 
placeringsandelar, optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till 
tilläggsandelar och placeringsandelar får 
rätt till fusionsvederlag i enlighet med fu-
sionsplanen. De nya andelar som ges som fu-
sionsvederlag medför rättigheter från och 
med registreringen, om inte en senare tid-
punkt bestäms i fusionsplanen. Andelarna 
medför dock rättigheter senast ett år efter re-
gistreringen. Sådana andelar, tilläggsandelar 
och placeringsandelar i det överlåtande an-
delslaget som ägs av det övertagande eller 
det överlåtande andelslaget medför inte rätt 
till fusionsvederlag. 

Om en förutsättning för att få fusionsveder-
lag är att mottagaren vidtar särskilda åtgär-
der, såsom att visa upp ett andelsbrev, och 
om vederlaget inte har krävts på detta sätt 
inom tio år från registreringen av verkstäl-
landet av fusionen, kan det övertagande an-
delslagets stämma besluta att rätten till fu-
sionsvederlag och de på detta baserade rät-
tigheterna är förverkade. Det förverkade ve-
derlaget tillfaller det övertagande andelsla-
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Det överlåtande andelslagets styrelse och 

verkställande direktör skall vid den stämma 
som hålls av det överlåtande andelslagets 
medlemmar avge slutredovisning. Redovis-
ningen skall innehålla bokslut och koncern-
bokslut för den tid för vilken bokslut ännu 
inte har lagts fram på andelsstämman samt ut-
redning om hur vederlaget skiftats. I fråga om 
granskningen av slutredovisningen tillämpas 
det som bestäms om revision. I fråga om med-
lemmarnas stämma tillämpas bestämmelserna 
om andelsstämma. På klander av vederlags-
skiftet och slutredovisningen, på lyftande av 
skiftesandel och på fortsatt likvidation efter 
att det överlåtande andelslaget upplösts till-
lämpas 19 kap. 19 och 21 § och, i fall det är 
fråga om talan som avses i 20 kap. 5 §, be-
stämmelserna i 19 kap. 20 §. Slutredovis-
ningen skall anmälas för registrering så som 
bestäms i 6 kap. 9 §. 

 

get. 
(se 17 §) 

 
 
 
 
 

(se 17 § 3 mom.)  

17 § 

Slutredovisning 

Det överlåtande andelslagets styrelse och 
verkställande direktör ska så snart som möj-
ligt efter det att fusionen har verkställts upp-
rätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse 
över den tid för vilken något bokslut inte har 
lagts fram på andelsstämman (slutredovis-
ning). Slutredovisningen ska överlämnas till 
andelslagets revisorer, som inom en månad 
ska ge en revisionsberättelse om den.  

Styrelsen ska efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla medlemmarna 
till ett medlemsmöte för att fastställa slutre-
dovisningen. På mötet tillämpas vad som fö-
reskrivs om andelsstämma. 

Slutredovisningen ska anmälas för registre-
ring i enlighet med 6 kap. 9 §. 
 

 
18 §  

Klander av fusionsbeslut 

Med avvikelse från 4 kap. 26 § 2 och 
3 mom. skall talan som gäller fusionsbeslut 
anhängiggöras inom sex månader från andels-

18 § 

Fusionens återgång 

(se 4 kap. 26 § 4 mom.) 
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stämmans beslut. Domstolen skall utan 
dröjsmål underrätta registermyndigheten om 
att talan har anhängiggjorts och om den laga-
kraftvunna domen. 

Även om fusionen har registrerats, förfaller 
den, om fusionsbeslutet enligt domstolens la-
gakraftvunna dom är ogiltigt. Det överlåtande 
andelslaget och det övertagande andelslaget 
är solidariskt ansvariga för en sådan förplik-
telse för det övertagande andelslaget som har 
uppkommit efter registreringen av fusionen 
men innan registermyndigheten har kungjort 
domstolens lagakraftvunna dom. 

 

 
 
 
 
Fusionen återgår trots att den har registre-

rats, om fusionsbeslutet har ogiltigförklarats 
genom en dom som vunnit laga kraft. Det 
överlåtande andelslaget och det övertagande 
andelslaget ansvarar solidariskt för det över-
tagande andelslagets förpliktelser som har 
uppkommit efter registreringen av fusionen 
men före registreringen av domen. 
 

 
 Gränsöverskridande fusion 

19 § 

Definition av gränsöverskridande fusion och 
olika sätt att verkställa sådan 

Ett andelslag kan också delta i en sådan 
fusion enligt 1 och 2 § där ett utländskt an-
delslag fusioneras med ett finskt andelslag 
eller där ett finskt andelslag fusioneras med 
ett utländskt andelslag (gränsöverskridande 
fusion). Med ett andelslag kan även fusione-
ras ett sådant utländskt aktiebolag enligt 
16 kap. 19 § 2 mom. i aktiebolagslagen som i 
sin helhet ägs av andelslaget. 

En gränsöverskridande fusion kan verkstäl-
las enligt 1 mom. endast om det utländska 
andelslaget är ett sådant utländskt andelslag 
som kan jämställas med andelslag (utländskt 
andelslag) och som 

1) har ett andelskapital eller motsvarande 
kapital, är en juridisk person och har egen-
dom som ensam svarar för andelslagets skul-
der och omfattas av de villkor enligt den na-
tionella lagstiftningen som motsvarar 
skyddsåtgärderna som föreskrivs i rådets 
första direktiv 68/151/EEG om samordning 
av de skyddsåtgärder som krävs i medlems-
staterna av de i artikel 58 andra stycket i 
fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens 
och tredje mans intressen, i syfte att göra 
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemen-
skapen (direktiv 68/151/EEG) för aktieägare, 
medlemmar och utomstående, och 

2) är registrerat i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
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omfattas av lagstiftningen i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av dess stadgeenliga hemort 
eller platsen där centralförvaltningen eller 
huvudkontoret finns. 

Vid en gränsöverskridande kombinations-
fusion kan det övertagande andelslaget regi-
streras i en sådan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet vars lagstiftning 
inte tillämpas på det överlåtande bolaget. 

Med andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande fusion avses nedan i detta kapitel 
överlåtande och övertagande andelslag och 
utländska andelslag samt utländska aktiebo-
lag. 
 

 
 20 § 

Tillämpning av bestämmelserna om fusion 

På gränsöverskridande fusioner tillämpas 
bestämmelserna i 4 kap. om andelsstämmans 
beslut och en medlems extra avgångsrätt och 
rätt till återbetalning samt 19—27 § i detta 
kapitel. 
 

 
 21 § 

Fusionsplan 

Andelslag som deltar i en gränsöverskri-
dande fusion ska upprätta en fusionsplan en-
ligt 3 § och denna paragraf. För ett utländskt 
andelslag ska fusionsplanen upprättas och 
undertecknas av andelslagets behöriga or-
gan. 

Fusionsplanen ska utöver vad som anges i 
3 § 2 mom. innehålla 

1) uppgift om associationsformen för de 
andelslag som deltar i fusionen och för dem 
som lämnar eventuellt fusionsvederlag samt 
förslag till associationsform för det andels-
lag som bildas genom kombinationsfusion, 

2) uppgift om de register som de utländska 
fusionerande andelslagen har registrerats i 
och registrens kontaktuppgifter, 

3) vid absorptionsfusion det övertagande 
andelslagets stadgar sådana de träder i kraft 
i den ändrade lydelsen enligt 3 § 2 mom. 
3 punkten, 
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4) förslag till tidpunkt från vilken transak-
tionerna i de andelslag som deltar i fusionen 
bokföringsmässigt anses utförda för det över-
tagande andelslagets räkning, 

5) utredning om den gränsöverskridande 
fusionens sannolika följder för sysselsätt-
ningen, 

6) utredning om de förfaranden enligt vilka 
detaljerade regler fastställs för arbetstagar-
nas deltagande i fastställandet av de rättig-
heter som gäller deras medverkan i det över-
tagande andelslaget, samt 

7) utredning om vilka bokslut i de i fusio-
nen deltagande andelslagen som har använts 
för att fastställa villkoren för fusionen. 

Styrelsen i varje andelslag som deltar i fu-
sionen ska göra en utredning om fusionens 
sannolika konsekvenser för medlemmarna, 
borgenärerna och arbetstagarna till den del 
konsekvenserna inte framgår av fusionspla-
nen. 

Varje andelslag som deltar i fusionen ska 
hålla den i 3 mom. avsedda utredningen till-
gänglig för medlemmarna, borgenärerna och 
företrädarna för personalen eller, om före-
trädare inte finns, för personalen och sända 
utredningen till aktieägarna i enlighet med 
vad som föreskrivs i 11 §. 

Om andelslaget får ett yttrande av företrä-
darna för personalen om den i 3 mom. av-
sedda utredningen, ska det fogas till utred-
ningen och hållas tillgängligt för medlem-
marna samt sändas till dem i enlighet med 
vad som föreskrivs i 11 §. 
 

 
 22 §

En oberoende sakkunnigs rapport 

På den rapport av en oberoende sakkunnig 
som gäller en plan för gränsöverskridande 
fusion och som avser ett finskt andelslag till-
lämpas bestämmelserna om godkänd revisors 
yttrande i 4 § 1 mom. 

Styrelserna eller motsvarande behöriga 
organ i de andelslag som deltar i en gräns-
överskridande fusion får dock gemensamt 
utse en eller flera oberoende sakkunniga för 
att lämna en gemensam rapport om planen 
för den gränsöverskridande fusionen till alla 
de andelslag som deltar i fusionen. Som så-



 RP 103/2007 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

167

dan rapportör kan också utses en oberoende 
sakkunnig enligt lagstiftningen i den med-
lemsstat vars lagstiftning tillämpas på det i 
fusionen deltagande utländska andelslaget. 
 

 
 23 § 

Registrering av fusionsplanen, kallelse på 
borgenärerna, fusionsbeslut och inlösen 

De finska andelslag som deltar i en gräns-
överskridande fusion ska anmäla fusionspla-
nen för registrering på det sätt som förskrivs 
i 5 §. En rapport enligt 22 § ska fogas till 
anmälan. 

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fins-
ka andelslag finns i 6—8 §. 

Bestämmelser om finska andelslags fu-
sionsbeslut finns i 4 kap. 12, 13 och 15 § och 
i 9—11 § i detta kapitel. Bestämmelser om 
rättsverkningarna av fusionsbeslut när fusio-
nen registreras i Finland finns i 12 §. 

På återbetalning och inlösen av andel och 
annan rättighet i ett finskt överlåtande an-
delslag tillämpas bestämmelserna i 13 § samt 
bestämmelserna i stadgarna eller rättighe-
tens villkor. 
 

 
 24 § 

Verkställande av fusion som registreras i 
Finland 

Om ett finskt andelslag är övertagande an-
delslag vid en gränsöverskridande fusion, 
ska de i fusionen deltagande andelslagen 
anmäla fusionen för registrering på det sätt 
som föreskrivs i 14 § inom sex månader från 
det att de i fusionen deltagande finska an-
delslagen beslutat om fusionen och de övriga 
i fusionen deltagande andelslagen har fått ett 
intyg om att de åtgärder och formaliteter som 
fusionen förutsätter har vidtagits. Intyget ska 
vara utfärdat av registermyndigheten eller 
någon annan behörig myndighet i den stat 
vars lagstiftning tillämpas på det fusioneran-
de utländska andelslaget. 

I fråga om fusioner som avses i denna pa-
ragraf tillämpas 15 § på villkoren för regi-
strering av fusioner. Dessutom förutsätts det 
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att de utländska fusionerande andelslagen 
godkänner den rätt till återbetalning eller in-
lösen som en medlem samt en ägare till 
tilläggsandel, placeringsandel, optionsrätt 
eller annan rättighet som berättigar till 
tilläggsandel eller placeringsandel har med 
stöd av 13 § eller stadgarna eller rättighe-
tens villkor och att bestämmelserna om ar-
betstagarnas representation har fastställts 
enligt lagen  om personalrepresentation i fö-
retagens förvaltning (725/1990), nedan lagen 
om personalrepresentation, och att samtliga i 
fusionen deltagande andelslag har godkänt 
fusionsplanen på lika villkor. 

Registermyndigheten ska utan dröjsmål 
anmäla registreringen av fusionen till den ut-
ländska registermyndighet i vars register det 
överlåtande utländska andelslaget är regi-
strerat. 

Bestämmelser om det överlåtande finska 
andelslagets slutredovisning finns i 16 §. 
 

 
 25 § 

Verkställande av fusion som registreras i en 
annan stat 

Om ett finskt andelslag fusioneras med ett 
övertagande utländskt andelslag ska de fu-
sionerande finska andelslagen hos register-
myndigheten inom sex månader från fusions-
beslutet ansöka om tillstånd att verkställa fu-
sionen. I annat fall förfaller fusionen. Till 
ansökan ska fogas fusionsbesluten samt för-
säkran av det finska andelslagets styrelsele-
damöter och verkställande direktör om att 
bestämmelserna i denna lag har följts vid fu-
sionen och intyg av en styrelseledamot eller 
verkställande direktören om att meddelande-
na enligt 7 § har sänts. Om en medlem eller 
en ägare av tilläggsandel, placeringsandel, 
optionsrätt eller annan rätt som berättigar 
till tilläggsandel eller placeringsandel har 
krävt återbetalning eller inlösen med stöd av 
13 §, stadgarna eller rättighetens villkor ska 
detta anmälas till registermyndigheten i 
samband med att verkställandet anmäls. 

På förutsättningarna för att tillstånd ska 
kunna beviljas tillämpas 15 § vid fusioner en-
ligt denna paragraf. Dessutom förutsätts det 
att de utländska andelslag som deltar i fusio-
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nen godkänner den rätt till återbetalning el-
ler inlösen som en medlem samt en ägare till 
tilläggsandel, placeringsandel, optionsrätt 
eller annan rättighet som berättigar till 
tilläggsandel eller placeringsandel har med 
stöd av 13 § eller stadgarna eller rättighe-
tens villkor och att registermyndigheten ges 
en utredning om att personalens deltagande i 
det övertagande andelslaget ordnas på ett 
sätt som motsvarar artikel 16 i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2005/56/EG om 
gränsöverskridande fusioner av bolag med 
begränsat ansvar (direktiv 2005/56/EG). Re-
gistermyndighetens beslut om tillståndet ska 
registreras på tjänstens vägnar. 

Om egendom som tillhör ett fusionerande 
finskt andelslag omfattas av företagsinteck-
ning enligt företagsinteckningslagen  vid fu-
sion som avses i denna paragraf, 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. 

För de finska fusionerande andelslagen ut-
färdar registermyndigheten ett intyg om att 
ett i 1 mom. avsett tillstånd har beviljats. I in-
tyget bekräftar registermyndigheten att de i 
fusionen deltagande finska andelslagen har 
vidtagit alla åtgärder som fusionen förutsät-
ter och alla formaliteter som förutsätts i lag. 
I intyget ska anges att i 1 mom. avsedd åter-
betalning eller inlösen har anmälts till regis-
termyndigheten. Intyget ska inom sex måna-
der från utfärdandet lämnas till den behöriga 
myndigheten i den stat vars lagstiftning till-
lämpas på det övertagande utländska andels-
laget, annars förfaller intyget. 

Efter anmälan från den utländska myndig-
heten eller någon annan behörig myndighet 
som har registrerat fusionen ska register-
myndigheten utan dröjsmål avregistrera det 
fusionerade finska andelslaget. 

Bestämmelser om slutredovisning om det 
överlåtande finska andelslaget finns i 17 §. 
 

 
 26 §

Fusionens rättsverkningar 

Bestämmelser om rättsverkningarna av en 
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gränsöverskridande fusion vid fusion enligt 
24 § finns i 16 §. 

Det överlåtande andelslagets tillgångar 
och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till det övertagande andelslaget vid fu-
sion enligt 25 § när fusionen träder i kraft 
enligt lagstiftningen i den stat vars lagstift-
ning gäller för det övertagande andelslaget. 
Samtidigt upplöses det överlåtande finska 
andelslaget, och det överlåtande andelslagets 
medlemmar samt innehavare av optionsrätter 
och andra särskilda rättigheter som berätti-
gar till tilläggsandelar och placeringsande-
lar får rätt till fusionsvederlag i enlighet med 
fusionsplanen. De andelar i det överlåtande 
andelslaget som det överlåtande andelslaget 
äger medför inte rätt till fusionsvederlag. 
 

 
 27 § 

Gränsöverskridande fusioners giltighet 

En gränsöverskridande fusion kan inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den 
har trätt i kraft enligt 26 §. 
 

 
17 kap.  

Delning 

 
 

1 §  

Delningssätt och det ursprungliga andelsla-
gets likvidation 

Ett andelslag (ursprungligt andelslag) kan 
delas så att dess tillgångar och skulder helt el-
ler delvis, utan likvidationsförfarande över-
förs till ett eller flera andelslag som därvid 
bildas (övertagande andelslag), medlemmarna 
i det ursprungliga andelslaget blir medlemmar 
i varje övertagande andelslag och medlem-
marna i det ursprungliga andelslaget får ande-
lar i varje övertagande andelslag. Vederlaget 
får också bestå av pengar, annan egendom 
och förbindelser. Om en medlem såsom ve-
derlag erbjuds annat än andelar i det överta-
gande andelslaget, har medlemmen rätt att i 

17 kap. 

Delning 

Definitioner samt genomförande av delning 

1 § 

Delning 

 
Ett andelslag (ursprungligt andelslag) kan 

delas så att dess tillgångar och skulder helt 
eller delvis övergår till ett eller flera andels-
lag (övertagande andelslag), varvid det ur-
sprungliga andelslagets medlemmar som del-
ningsvederlag får andelar i det övertagande 
andelslaget. Delningsvederlaget får också be-
stå av pengar samt av annan egendom och 
åtaganden. 
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stället för sådant vederlag få penningersätt-
ning, om inte något annat bestäms i stadgar-
na. 

Delningen kan ske så att 
1) alla tillgångar och skulder i det ursprung-

liga andelslaget övergår till två eller flera 
övertagande andelslag, varvid det ursprungli-
ga andelslaget upplöses, eller 

2) en del av det ursprungliga andelslagets 
tillgångar och skulder övergår till ett eller fle-
ra övertagande andelslag. 

En delning kan genomföras trots att det ur-
sprungliga andelslaget har trätt i likvidation, 
om inte skifte av andelslagets egendom mel-
lan medlemmarna har påbörjats. 

 

 
 
 

(se 2 §) 
 
 
 
 
 
 
 
(se 14 § 3 mom.) 

 
 
 
 
 

(se 1 § 2 mom.) 

2 § 

Olika sätt att verkställa en delning 

En delning kan verkställas så att 
1) det ursprungliga andelslagets alla till-

gångar och skulder övergår till två eller flera 
övertagande andelslag, varvid det ursprungli-
ga andelslaget upplöses (total delning), eller 
så att 

2) en del av det ursprungliga andelslagets 
tillgångar och skulder övergår till ett eller fle-
ra övertagande andelslag (partiell delning). 

Med delning genom överlåtelse till ett 
verksamt andelslag avses en delning där det 
övertagande andelslaget har bildats innan 
delningen verkställs, och med delning genom 
överlåtelse till ett nybildat andelslag avses en 
delning där det övertagande andelslaget bil-
das i samband med delningen. Ett andelslag 
kan samtidigt delas genom överlåtelse till så-
väl ett verksamt som ett nybildat andelslag. 

Med i delningen deltagande andelslag av-
ses i detta kapitel ursprungliga andelslag och 
övertagande andelslag. 
 

 
 
 

2 §  

Delningsplan, dess registrering och bilagor 

Det ursprungliga andelslagets styrelse skall 
göra upp en delningsplan, för vilken i tillämp-

Delningsplan och revisorsyttrande 

3 § 

Delningsplan 

De i delningen deltagande andelslagens 
styrelser ska upprätta en skriftlig delnings-
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liga delar gäller det som i 16 kap. 4—6 § be-
stäms om kombinationsfusion. 

Delningsplanen skall dessutom innehålla 
(se 1 mom.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) förslag till hur det ursprungliga andelsla-
gets tillgångar och skulder skall fördelas mel-
lan de andelslag som deltar i delningen, 

2) utredning om omständigheter som kan 
vara av betydelse vid värderingen av den 
egendom som tillfaller ett övertagande an-
delslag och den som kvarstår i det ursprungli-
ga andelslaget, 

3) förslag till hur överföringen av tillgång-
arna till ett övertagande andelslags eget kapi-
tal påverkar det ursprungliga andelslagets 
eget kapital. 
 
 
 

plan som ska dateras och undertecknas. 
 
Delningsplanen ska uppta 
1) firmor, företags- och organisationsnum-

mer eller motsvarande identifieringsuppgifter 
och hemorter för de i delningen deltagande 
andelslagen, 

2) en utredning om orsakerna till delning-
en, 

3) vid en delning genom överlåtelse till ett 
verksamt andelslag ett förslag till eventuella 
ändringar i det övertagande andelslagets 
stadgar samt vid en delning genom överlåtel-
se till ett andelslag som ska bildas förslag till 
stadgar för detta andelslag och till förfarandet 
vid val av verksamhetsorgan för det andels-
laget, 

4) ett förslag till det antal andelar, 
tilläggsandelar och placeringsandelar av 
olika slag som eventuellt ska ges som del-
ningsvederlag, 

5) förslag till eventuellt annat delningsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
rätter eller andra särskilda rättigheter som 
berättigar till tilläggsandelar eller placer-
ingsandelar, de villkor som enligt 11 kap. 
13 § eller 12 kap. 1 § är förenade med dessa, 

6) förslag till fördelning av delningsveder-
lag, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get 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 
rättigheter som berättigar till tilläggsandelar 
eller placeringsandelar i det ursprungliga 
andelslaget, 

8) utredning om det ursprungliga andelsla-
gets tillgångar, skulder och eget kapital samt 
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, förslag till fördelning av det 
ursprungliga andelslagets tillgången och 
skulder mellan de i delningen deltagande an-
delslagen, om den inverkan som delningen 
planeras få på det övertagande andelslagets 
balansräkning och om de bokföringsmetoder 
som ska tillämpas på delningen, 

9) förslag till minskning av andelskapitalet 
så att medel kan betalas ut till det överta-
gande andelslaget eller till medlemmarna el-
ler överföras till en fond som hänförs till det 
fria egna kapitalet eller användas till ome-
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(se 1 mom.) 
 
 
(se 1 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 1 mom.) 
 
 
 
 
 
(se 1 mom.) 

delbar täckning av förlust som inte kan täck-
as med fritt eget kapital, 

10) förslag som avser de i delningen delta-
gande andelslagens rätt att besluta om såda-
na arrangemang utöver sedvanlig affärsverk-
samhet som påverkar deras eget kapital eller 
antal andelar, 

11) utredning om sådana kapitallån beträf-
fande vilka borgenärerna i enlighet med 6 § 
kan motsätta sig delningen, 

12) utredning om det antal andelar som det 
ursprungliga andelslaget och dess dotter-
sammanslutningar äger i det övertagande 
andelslaget och dess moderandelslag samt 
om det antal andelar som de andelslag som 
deltar i delningen äger i det ursprungliga 
andelslaget, 

13) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i delningen deltagande andelsla-
gens egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen, 

14) utredning om eller förslag till särskilda 
förmåner och rättigheter för de i delningen 
deltagande andelslagens förvaltningsråds- 
och styrelseledamöter, verkställande direktö-
rer, revisorer samt revisorer som ger yttrande 
om delningsplanen, 

15) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställandet av delningen, 
samt 

16) förslag till eventuella andra delnings-
villkor. 
 

 
 
 
 
 

(se 2 § 1 mom.) 
 

4 §

Revisors yttrande 

De i delningen deltagande andelslagens 
styrelser ska utse en eller flera revisorer med 
uppgift att ge ett yttrande om delningsplanen 
till varje i delningen deltagande andelslag. I 
yttrandet ska bedömas om delningsplanen 
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om 
grunderna för bestämmande av delningsve-
derlaget samt om fördelningen av vederlaget. 
I yttrandet till det övertagande andelslaget 
ska dessutom nämnas om delningen kan 
äventyra betalningen av andelslagets skul-
der. 

Om samtliga medlemmar i de i delningen 
deltagande andelslagen ger sitt samtycke, 



 RP 103/2007 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

174 

räcker det med ett yttrande om huruvida del-
ningen kan äventyra betalningen av det över-
tagande andelslagets skulder. 
 

 
 Registrering av delningsplanen och kallelse 

på borgenärerna 

5 § 

Registrering av delningsplanen 

Delningsplanen ska anmälas för registre-
ring inom en månad från undertecknandet av 
planen. Till anmälan ska fogas ett sådant ytt-
rande som avses i 4 §. 

Anmälan ska göras gemensamt av de an-
delslag som deltar i delningen. 

Delningen förfaller, om anmälan inte görs 
inom föreskriven tid eller om registrering 
vägras. 
 

 
 
 
 
 

(se 4 §) 
 

6 § 

Kallelse på borgenärerna 

De borgenärer i det ursprungliga andels-
laget vilkas fordran på andelslaget har upp-
kommit före registreringen av delningspla-
nen har rätt att motsätta sig delningen. Så-
dan rätt har även de borgenärer vilkas ford-
ran får drivas in utan dom eller beslut på det 
sätt som föreskrivs i lagen om indrivning av 
skatter och avgifter i utsökningsväg  och vil-
kas fordran har uppkommit senast den i 
2 mom. föreskrivna dagen. 

Registermyndigheten ska på ansökan av det 
ursprungliga andelslaget utfärda en kallelse 
på de borgenärer som avses i 1 mom., i vil-
ken nämns deras rätt att motsätta sig del-
ningen med ett skriftligt meddelande till re-
gistermyndigheten senast den dag som nämns 
i kallelsen. Ansökan om kallelse ska göras 
inom fyra månader från registreringen av 
delningsplanen, annars förfaller delningen. 
Registermyndigheten ska publicera kallelsen 
i den officiella tidningen senast tre månader 
före den föreskrivna dagen och registrera 
kallelsen på tjänstens vägnar. 

På ansökan av det övertagande andelslaget 
ska kallelse utfärdas också på det övertagan-
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de andelslagets borgenärer, om fusionen en-
ligt det revisorsyttrande som avses i 4 § kan 
äventyra betalningen av det övertagande an-
delslagets skulder. På det övertagande an-
delslagets borgenärer tillämpas i så fall vad 
som i detta kapitel föreskrivs om det ur-
sprungliga andelslagets borgenärer. 
 

 
 
 
 
 
 

(se 4 §) 

7 § 

Andelslagets skriftliga meddelande till bor-
genärerna 

Andelslaget ska sända ett skriftligt medde-
lande om kallelsen till sina kända borgenärer 
som avses i 6 § 1 mom. och vilkas fordran 
har uppkommit före registreringen av del-
ningsplanen. Om en medlem i det ursprung-
liga andelslaget har krävt återbetalning med 
stöd av 12 § eller om en ägare av tilläggsan-
del, placeringsandel, optionsrätt eller annan 
rättighet som berättigar till tilläggsandel el-
ler placeringsandel har krävt återbetalning 
eller inlösen med stöd av stadgarna eller rät-
tighetens villkor, ska borgenärerna underrät-
tas om det antal andelar och rättigheter som 
kravet avser. Meddelandet kan sändas först 
efter den andelsstämma som beslutat om del-
ningen. Om samtliga innehavare av de 
nämnda rättigheterna har meddelat att de 
avstår från sin inlösenrätt eller om de inte 
annars har rätt till inlösen, kan meddelandet 
dock sändas tidigare. 
 

 
 8 § 

Företagssanering 

Ett saneringsförfarande som avses i lagen 
om företagssanering ersätter kallelse enligt 
6 §. En borgenär har inte enligt denna lag 
rätt att motsätta sig fusion, om alla andelslag 
som deltar i fusionen hör till samma koncern 
och ett saneringsprogram för dem fastställs 
samtidigt. 

Delningsplanen med bilagor ska bifogas 
förslaget till saneringsprogram. 
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3 §  

Andelsstämmans beslut 

Beslut om delning skall fattas av det ur-
sprungliga andelslagets andelsstämma så som 
bestäms i 4 kap. 

I övrigt gäller i fråga om beslut om delning 
i tillämpliga delar 16 kap. 8—10 och 18 §. I 
fråga om upphörande av medlemskapet för en 
medlem i det ursprungliga andelslaget och 
återbetalning av insatsen iakttas 16 kap. 11 §. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 4 kap. 23 §) 

Delningsbeslut 

9 § 

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det ursprungliga andelslaget beslutar an-
delsstämman om delningen så som föreskrivs 
i 4 kap. 

(se 9—12 och 17 §) 
 
 
 
 
I det övertagande andelslaget beslutar sty-

relsen om delningen. Delningsbeslutet ska 
emellertid fattas av andelsstämman, om med-
lemmarna med minst en tjugondel av samtli-
ga medlemmars sammanlagda röstetal eller i 
stadgarna fastställd mindre del kräver det. 

Den andelsstämma som beslutar om del-
ningen ska hållas eller styrelsens delningsbe-
slut fattas inom fyra månader från registre-
ringen av delningsplanen. I annat fall förfal-
ler delningen. Andelsstämman ska dock hål-
las senast en månad före den i 6 § angivna 
dagen, om inte andelslagets samtliga med-
lemmar samt eventuella innehavare av op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till tilläggsandelar eller pla-
ceringsandelar har avstått från sin rätt att 
kräva inlösen. 

Andelsstämmans beslut om delningen ska 
fattas med sådan kvalificerad majoritet som 
avses i 4 kap. 23 § 2 mom. Om en medlem i 
det ursprungliga andelslaget inte vid en del-
ning genom överlåtelse till ett nybildat an-
delslaget får samma ägarandel och motsva-
rande rättigheter i det övertagande andelsla-
get som medlemmen hade i det ursprungliga 
andelslaget, kan beslutet fattas endast med 
den medlemmens samtycke. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(se 3 § 2 mom.) 

10 §

Stämmokallelse samt information till inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda 

rättigheter 

Kallelse till den andelsstämma som ska be-
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sluta om delningen får inte utfärdas förrän 
delningsplanen har registrerats. 

Det ursprungliga andelslaget ska inom den 
tid som avses i 4 kap. 12 § mom. informera 
ägare av tilläggsandelar, placeringsandelar, 
optionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar, om ägarnas till tilläggsande-
lar eller placeringsandelar adress är känd 
för andelslaget. Om andelslaget inte känner 
till alla återbetalnings- och lösningsberätti-
gades adresser, ska ett meddelande om saken 
inom samma tid också publiceras i den offi-
ciella tidningen. 

Om någon andelsstämma inte sammankal-
las i det övertagande andelslaget, ska med-
lemmarna informeras om delningen på sam-
ma sätt som kallelse till andelsstämma utfär-
das. En medlem kan inom en månad från 
meddelandet skriftligen kräva att andels-
stämman ska fatta beslut om delningen. 

I det övertagande andelslaget kan stämmo-
kallelse utfärdas inom den tid som avses i 
4 kap. 11 §, om fusionsbeslutet fattas av an-
delsstämman på yrkande av en medlem och 
om tiden mellan andelslagets meddelande en-
ligt denna paragrafs 3 mom. och dagen för 
andelsstämman uppgår till minst en månad 
eller en i stadgarna angiven längre kallelse-
tid. 
 

 
 
 
 
 

(se 3 §) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 4 §) 

11 § 

Rättsverkningarna av delningsbeslut 

Det ursprungliga andelslagets delningsbe-
slut ersätter sådana delningsvederlagsåtgär-
der vilken vidtas av det ursprungliga andels-
lagets medlemmar och ägare av tilläggsan-
delar, placeringsandelar, optionsrätter och 
andra särskilda rättigheter som berättigar 
till tilläggsandelar eller placeringsandelar 
och vilka ger rätt till delningsvederlag. Vid 
en delning genom överlåtelse till ett nybildat 
andelslag ersätter delningsplanen också det 
övertagande andelslagets stiftelseurkund. 

Delningen förfaller, om inte samtliga i del-
ningen deltagande andelslag godkänner den i 
enlighet med den ursprungliga delningspla-
nen. Registeranmälan ska omedelbart göras 
om ett beslut som innebär att delningen för-
kastas eller om att delningen förfallit. 
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(se 3 § 2 mom.) 

Verkställande av delning och rättsverkningar 

12 § 

Upphörande av medlemskap för den som 
motsätter sig delning 

En medlem i det överlåtande andelslaget 
som inte har understött delningsbeslutet har 
rätt att avgå ur andelslaget och har rätt till 
återbetalning av insatsen på det sätt som be-
stäms i 4 kap. 25 §. 

Om medlemskapet upphör senare än 
30 dagar efter delningsbeslutet, tillämpas på 
återbetalning av ett belopp som erlagts av 
andelen de bestämmelser i 10 kap. 1—6 § 
och de stadgebestämmelser som gäller det 
övertagande andelslaget. Detsamma gäller 
återbetalning när en medlem har understött 
delningsbeslutet. 
 

 
 
 
 

4 §  

Tillstånd till verkställande av delning samt 
verkställandet 

Det ursprungliga andelslaget skall för verk-
ställande av delningen ansöka om register-
myndighetens tillstånd, på vilket tillämpas 
16 kap. 12—14 §. Det ursprungliga andelsla-
get skall göra anmälan om verkställandet av 
delningen till registermyndigheten. Angående 
meddelandet gäller det som i 16 kap. 16 § 
1 och 2 mom. bestäms om kombinationsfu-
sion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkställande av delning och delningens 
rättsverkningar 

13 § 

Anmälan om verkställande av delning 

 
(se 5, 6 och 7 §) 
De andelslag som deltar i delningen ska 

inom sex månader från delningsbeslutet till 
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av delningen. I annat fall förfaller 
delningen. 

Till anmälan ska fogas 
1) de i delningen deltagande andelslagens 

styrelseledamöters och verkställande direktö-
rers försäkran om att denna lag har iaktta-
gits vid delningen, 

2) en revisors intyg om att det övertagande 
andelslaget får fullt vederlag för det belopp 
som tagits upp i dess placeringsandelskapital 
samt yttrande om den utredning som ska ingå 
i delningsplanen enligt 3 § 2 mom. 8 punkten, 

3) en styrelseledamots eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts, samt 

4) de i delningen deltagande andelslagens 
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Har i det ursprungliga andelslagets egen-

dom fastställts företagsinteckning enligt före-
tagsinteckningslagen, får delningen inte regi-
streras utan samtidig registrering av andelsla-
gets och inteckningshavarnas avtal om del-
ning av inteckningarna mellan det ursprungli-
ga och de övertagande andelslagen och om 
reglering av inteckningarnas förmånsrätt. 

 

beslut om delningen. 
(se 14 § 4 mom.) 

 
 
 
 
 
(se 4 § 1 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 1 § 3 mom.) 
 
 
 
 
 
(se 4 § 2 mom.) 

 

14 §

Förutsättningar för registrering 

Registermyndigheten ska registrera del-
ningen, om ingen borgenär har motsatt sig 
den eller om borgenärerna enligt en dom-
stols dom har fått betalning eller betryggan-
de säkerhet för sina fordringar. 

Om en borgenär har motsatt sig delningen, 
ska registermyndigheten utan dröjsmål in-
formera andelslaget efter den föreskrivna 
dagen. Delningen förfaller då en månad efter 
den föreskrivna dagen. Registermyndigheten 
ska dock skjuta upp behandlingen av ärendet, 
om andelslaget inom en månad från den ut-
satta dagen visar att det har väckt talan för 
fastställelse av att borgenären har fått betal-
ning eller betryggande säkerhet för sin ford-
ran, eller om andelslaget och borgenären 
tillsammans begär att behandlingen av ären-
det ska skjutas upp. Domstolen ska behandla 
saken utan dröjsmål. 

Delningen kan verkställas trots att det ur-
sprungliga andelslaget har försatts i likvida-
tion, under förutsättning att andelslagets till-
gångar inte har börjat skiftas mellan med-
lemmarna på det sätt som avses i 19 kap. 
16 §. 

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i det ursprung-
liga andelslagets egendom, får delningen inte 
registreras om inte andelslagets och inteck-
ningshavarnas avtal om reglering av inteck-
ningarnas företrädesrätt samtidigt registreras 
på ansökan. Om dessutom det övertagande 
andelslaget har företagsinteckning enligt fö-
retagsinteckningslagen och det övertar det 
ursprungliga andelslagets företagsinteck-
ning, får delningen inte registreras om inte 
det ursprungliga andelslagets och det motta-
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gande andelslagets samt inteckningsinneha-
varnas avtal om reglering av inteckningarnas 
företrädesrätt samtidigt registreras på ansö-
kan. 
 

 
5 §  

Rättsverkningarna av delning 

Det ursprungliga andelslagets tillgångar och 
skulder övergår så som anges i delningspla-
nen till det övertagande andelslaget när verk-
ställandet av delningen har registrerats. Sam-
tidigt upplöses det ursprungliga andelslaget 
vid sådan delning som avses i 1 § 2 mom. 
1 punkten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ursprungliga andelslagets medlemmar 

får genom att delningen registreras rätt till 
vederlag och blir medlemmar i det överta-
gande andelslaget. Egna placeringsandelar 
som tillhör det ursprungliga andelslaget berät-
tigar dock inte till vederlag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 § 

Delningens rättsverkningar 

Det ursprungliga andelslagets tillgångar 
och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till de övertagande andelslagen när 
verkställandet av delningen har registrerats. 
Vid en partiell delning övergår dock endast 
de enligt delningsplanen delade tillgångarna 
och skulderna. Vid en total delning upplöses 
samtidigt det ursprungliga andelslaget, och 
vid en delning genom överlåtelse till ett an-
delslag som skall bildas uppkommer det 
övertagande andelslaget. 

Det ursprungliga andelslagets tillgångar 
och skulder får inte tas upp i ett övertagande 
andelslags balansräkning till ett högre eko-
nomiskt värde än de har för det övertagande 
andelslaget. I samband med en delning får 
ett åtagande att utföra arbete eller tillhanda-
hålla en tjänst inte tas upp i balansräkning-
en. 

När verkställandet av delningen registreras 
blir medlemmarna i det ursprungliga andels-
laget medlemmar i det övertagande andels-
laget och de samt ägarna av tilläggsandelar, 
placeringsandelar, optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till til-
läggsandelar och placeringsandelar får rätt 
till delningsvederlag i enlighet med delnings-
planen. De nya andelar som ges som del-
ningsvederlag medför rättigheter från och 
med registreringen, om inte en senare tid-
punkt bestäms i delningsplanen. Andelarna 
medför dock rättigheter senast ett år efter re-
gistreringen. Sådana andelar, tilläggsandelar 
och placeringsandelar i det ursprungliga an-
delslaget som ägs av ett övertagande andels-
lag eller det ursprungliga andelslaget 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 andelsbrev, 
och om vederlaget inte har krävts på detta 
sätt inom tio år från registreringen av verk-
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Om det ursprungliga andelslaget upplöses, 

skall dess styrelse och verkställande direktör 
lämna slutredovisning, på vilken tillämpas 
16 kap. 17 § 3 mom. 

(se 6 § 1 mom.) 
 
 
 
 
 
 

(se 6 § 2 och 3 mom.) 

ställigheten av delningen, kan det övertagan-
de andelslagets stämma besluta att rätten till 
delningsvederlag och de på detta baserade 
rättigheterna är förverkade. Det förverkade 
vederlaget tillfaller det övertagande andels-
laget. 

(se 16 §) 
 
 
 
Om det vid en total delning uppdagas till-

gångar som inte är skiftade enligt delnings-
planen, tillhör dessa de övertagande andels-
lagen i samma förhållande som det ursprung-
liga andelslagets nettotillgångar ska skiftas 
enligt delningsplanen, om inte annat före-
skrivs i delningsplanen. 

De i delningen deltagande andelslagen är 
solidariskt ansvariga för det ursprungliga an-
delslagets skulder som har uppkommit innan 
verkställandet av delningen registrerats. Om 
det ursprungliga andelslaget har skulder som 
ett annat andelslag svarar för enligt delnings-
planen, uppgår andelslagets sammanlagda 
ansvar dock till högst värdet av de nettotill-
gångar som återstår för det eller övergår till 
det. En borgenär kan med åberopande av det 
solidariska ansvaret kräva betalning för en 
skuld som nämns i delningsplanen först när 
det har konstaterats att borgenären inte får 
betalning av gäldenären eller ur en säkerhet. 
 

 
6 §  

Tillgångar och skulder utanför delningspla-
nen 

Uppdagas vid sådan delning som avses i 1 § 
2 mom. 1 punkten tillgångar som inte är skif-
tade enligt delningsplanen, tillhör dessa med-
lemmarna i det ursprungliga andelslaget och 
de övertagande andelslagen i samma förhål-
lande som det ursprungliga andelslagets net-
toegendom skall skiftas enligt delningspla-
nen. 

Det ursprungliga andelslaget och de överta-
gande andelslagen är solidariskt ansvariga för 
det ursprungliga andelslagets skulder som har 
uppkommit innan verkställandet av delningen 
har registrerats. 

I fråga om sådana av det ursprungliga an-

 
 
 
 
 

(se 15 § 5 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
(se 15 § 6 mom.) 
 
 
 
 
(se 15 § 6 mom.) 
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delslagets skulder för vilka ett annat andels-
lag svarar enligt delningsplanen uppgår an-
delslagets sammanlagda ansvar dock högst 
till värdet av den nettoegendom som återstår 
för det eller övergår till det. En borgenär kan 
på grundval av det solidariska ansvaret kräva 
betalning för skuld som upptas i delningspla-
nen först när det har konstaterats att borgenä-
ren inte får betalning av gäldenären eller ur 
en säkerhet. 

 
 
 
 
 
 

(se 5 § 3 mom.) 

16 § 

Slutredovisning 

Vid en total delning ska det ursprungliga 
andelslagets styrelse och verkställande direk-
tör så snart som möjligt efter det att delning-
en har verkställts upprätta ett bokslut och en 
verksamhetsberättelse över den tid för vilken 
något bokslut inte har lagts fram på andels-
stämman (slutredovisning). Slutredovisning-
en ska överlämnas till andelslagets revisorer, 
som inom en månad ska ge en revisionsberät-
telse om den. 

Styrelsen ska efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla medlemmarna 
till ett medlemsmöte för att fastställa slutre-
dovisningen. På mötet tillämpas vad som fö-
reskrivs om andelsstämma. 

Slutredovisningen ska anmälas för regi-
strering i enlighet med 6 kap. 9 §. 
 

 
 
 
 
 

(se 3 § 2 mom.) 

17 § 

Delningens återgång 

Delningen återgår trots att den har regi-
strerats, om delningsbeslutet har ogiltigför-
klarats genom en dom som vunnit laga kraft. 
Det ursprungliga andelslaget och det överta-
gande andelslaget ansvarar solidariskt för 
det övertagande andelslagets förpliktelser 
som har uppkommit efter registreringen av 
delningen men före registreringen av domen. 
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 Gränsöverskridande delning 

18 § 

Definition av gränsöverskridande delning 
och olika sätt att verkställa sådan 

Ett andelslag kan också delta i en sådan 
delning enligt 1 och 2 § där ett utländskt an-
delslag genom delning överlåts till ett finskt 
andelslag eller där ett finskt andelslag ge-
nom delning överlåts till ett utländskt andels-
lag (gränsöverskridande delning). 

En gränsöverskridande delning kan verk-
ställas enligt 1 mom. endast om det utländska 
andelslaget är ett sådant andelslag som kan 
jämställas med andelslag (utländskt andels-
lag) och som 

1) har ett andelskapital eller motsvarande 
kapital, är en juridisk person och har egen-
dom som ensam svarar för andelslagets skul-
der och omfattas av de villkor enligt den na-
tionella lagstiftningen som föreskrivs i direk-
tiv 68/151/EEG om skyddsåtgärder för aktie-
ägare, medlemmar och utomstående, och 

2) är registrerat i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
omfattas av lagstiftningen i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av dess stadgeenliga hemort 
eller platsen där centralförvaltningen eller 
huvudkontoret finns. 

Med andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande delning avses nedan i detta kapitel 
ursprungliga andelslag, övertagande andels-
lag och utländska andelslag. 
 

 
 19 § 

Tillämpning av bestämmelserna om delning 

På gränsöverskridande delningar tillämpas 
bestämmelserna i 4 kap. om andelsstämmans 
beslut och en medlems extra avgångsrätt och 
rätt till återbetalning samt 18—26 § i detta 
kapitel. 
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 20 § 

Delningsplan 

Andelslag som deltar i en gränsöverskri-
dande delning ska upprätta en delningsplan 
enligt 3 § och denna paragraf. För ett ut-
ländskt andelslag ska delningsplanen upprät-
tas och undertecknas av andelslagets behöri-
ga organ. 

Delningsplanen ska utöver vad som anges i 
3 § 2 mom. innehålla 

1) uppgift om andelslagsformen för de an-
delslag som deltar i delningen och förslag till 
samfundsform för det andelslag som bildas 
genom delningen, 

2) uppgift om de register som de i delning-
en deltagande utländska andelslagen har re-
gistrerats i och registrens kontaktuppgifter, 

3) vid delning genom överlåtelse till ett 
verksamt andelslag det övertagande andels-
lagets stagar sådana de träder i kraft i den 
ändrade lydelsen enligt 3 § 2 mom. 3 punk-
ten, 

4) förslag till tidpunkt från vilken transak-
tionerna i de andelslag som deltar i delning-
en bokföringsmässigt anses utförda för det 
övertagande andelslagets räkning, 

5) utredning om den gränsöverskridande 
delningens sannolika följder för sysselsätt-
ningen, 

6) utredning om de förfaranden enligt vilka 
detaljerade regler fastställs för arbetstagar-
nas deltagande i fastställandet av de rättig-
heter som gäller medverkan i det övertagan-
de andelslaget, 

7) utredning om vilka bokslut i de i del-
ningen deltagande andelslagen som har an-
vänts för att fastställa villkoren för delning-
en, samt 

8) utredning om hur delningen verkställs 
och förslag till åtgärder som säkerställer att 
medlemmarna behandlas lika i ett läge där 
ikraftträdandet av delningen hindras i någon 
stat på det sätt som avses i 24 § 6 mom. 
 

 
 21 §

En oberoende sakkunnigs rapport 

På den rapport av en oberoende sakkunnig 
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som gäller en plan för gränsöverskridande 
delning och som avser ett finskt andelslag 
tillämpas bestämmelserna om revisorsytt-
rande i 4 §. 

Styrelserna eller motsvarande behöriga 
organ i de andelslag som deltar i en gräns-
överskridande delning får dock gemensamt 
utse en eller flera oberoende sakkunniga för 
att lämna en gemensam rapport om planen 
för den gränsöverskridande delningen, av-
sedd för alla de andelslag som deltar i del-
ningen. Som sådan rapportör kan också en 
oberoende sakkunnig utses enligt lagstift-
ningen i den medlemsstat vars lagstiftning 
tillämpas på det utländska deltagande an-
delslaget. 
 

 
 22 § 

Registrering av delningsplanen, kallelse på 
borgenärerna, delningsbeslut, återbetalning 

och inlösen 

De finska andelslag som deltar i en gräns-
överskridande delning ska anmäla delnings-
planen för registrering på det sätt som i 5 § 
föreskrivs om registrering av delningsplan. 
En rapport enligt 21 § ska fogas till anmä-
lan. 

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fins-
ka andelslag finns i 6—8 §. 

Bestämmelser om finska andelslags del-
ningsbeslut finns i 4 kap. 12, 13 och 15 § och 
i 9 och 10 § i detta kapitel. Bestämmelser om 
rättsverkningarna av delningsbeslut när del-
ningen registreras i Finland finns i 11 §. 
 

 
 23 § 

Verkställande av delning som registreras i 
Finland 

Om ett finskt andelslag är övertagande an-
delslag vid en gränsöverskridande delning, 
ska de andelslag som deltar i delningen an-
mäla delningen för registrering på det sätt 
som föreskrivs i 12 § inom sex månader från 
det att de deltagande finska andelslagen be-
slutat om delningen och de övriga deltagan-
de andelslagen har fått ett intyg om att de åt-
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gärder och formaliteter som delningen förut-
sätter har vidtagits. Intyget ska vara utfärdat 
av registermyndigheten eller någon annan 
behörig myndighet i den stat vars lagstiftning 
tillämpas på det utländska andelslag som 
deltar i delningen. Till anmälan om verkstäl-
lande ska dessutom fogas en försäkran där 
styrelseledamöterna och verkställande direk-
tören i det i delningen deltagande överta-
gande finska andelslaget förklarar att det ur-
sprungliga andelslagets tillgångar övergår i 
det övertagande finska andelslagets ägo i en-
lighet med delningsplanen senast då ikraft-
trädandet av delningen registreras i Finland. 

I fråga om delningar enligt denna paragraf 
tillämpas 14 § på villkoren för registrering 
av delning. Dessutom förutsätts det att de ut-
ländska andelslag som deltar i delningen 
godkänner den rätt till återbetalning eller in-
lösen som en medlem och ägare av 
illäggsandel, placeringsandel, optionsrätt 
och andra rättigheter som berättigar till 
tilläggsandel eller placeringsandel har med 
stöd av 12 § eller stadgarna eller rättighe-
tens villkor och att bestämmelserna om ar-
betstagarnas representation har fastställts 
enligt lagen om personalrepresentation och 
att samtliga deltagande andelslag har god-
känt delningsplanen på lika villkor. 

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på 
tjänstens vägnar anmäla registreringen av 
delningen till den utländska registermyndig-
het i vars register det ursprungliga utländska 
andelslaget är registrerat. 

Bestämmelser om slutredovisning av det 
ursprungliga andelslaget finns i 16 §.  
 

 
 24 § 

Verkställande av delning som ska registreras 
i en annan stat 

Om ett finskt andelslag genom delning öve-
rlåts till ett övertagande utländskt andelslag 
ska, de finska andelslag som deltar i delning-
en hos registermyndigheten inom sex måna-
der från delningsbeslutet ansöka om tillstånd 
att verkställa delningen. I annat fall förfaller 
delningen. Till ansökan ska fogas delnings-
besluten samt försäkran av det finska andels-
lagets styrelseledamöter och verkställande 
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direktör om att bestämmelserna i denna lag 
har följts vid fusionen och intyg av en styrel-
seledamot eller verkställande direktören om 
att meddelandena enligt 7 § har sänts. Om en 
medlem eller en ägare av tilläggsandel, pla-
ceringsandel, optionsrätt eller annan rätt 
som berättigar till tilläggsandel eller placer-
ingsandel har krävt återbetalning eller inlö-
sen med stöd av 12 §, stadgarna eller rättig-
hetens villkor ska detta anmälas till regis-
termyndigheten i samband med att verkstäl-
landet meddelas. 

På förutsättningarna för att tillstånd ska 
kunna beviljas tillämpas 13 § vid delningar 
enligt denna paragraf. Dessutom förutsätts 
det att de utländska andelslag som deltar i 
delningen godkänner den rätt till återbetal-
ning eller inlösen som tillkommer en medlem 
samt en ägare till tilläggsandel, placerings-
andel, optionsrätt eller annan rättighet som 
berättigar till tilläggsandel eller placerings-
andel med stöd av 12 § eller stadgarna eller 
rättighetens villkor och att registermyndighe-
ten ges en utredning om att personalens 
medverkan i det övertagande andelslaget 
ordnas på ett sätt som motsvarar artikel 16 i 
direktiv 2005/56/EG. Registermyndighetens 
beslut om tillståndet ska registreras på tjäns-
tens vägnar. 

Om egendom som tillhör ett finskt andels-
lag som deltar i delningen omfattas av före-
tagsinteckning enligt företagsinteckningsla-
gen vid delning enligt denna paragraf, får 
tillstånd beviljas under förutsättning att en 
registreringsduglig ansökan samtidigt är an-
hängig om överföring av inteckningen på en 
filial som inrättas i Finland eller att inteck-
ningen har dödats. 

För de finska andelslag som deltar i en 
gränsöverskridande delning utfärdar regis-
termyndigheten ett intyg om att ett i 1 mom. 
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de deltagande 
finska andelslagen har vidtagit alla åtgärder 
som delningen förutsätter och alla formalite-
ter som förutsätts i lag. I intyget ska anges 
att i 1 mom. avsedd återbetalning och inlösen 
har anmälts till registermyndigheten. Intyget 
ska inom sex månader från utfärdandet läm-
nas till den behöriga myndigheten i den stat 
vars lagstiftning tillämpas på det övertagan-
de utländska andelslaget, annars förfaller in-
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tyget. 
Efter anmälan från den utländska regis-

termyndighet som har registrerat delningen 
eller på basis av någon annan tillförlitlig ut-
redning ska registermyndigheten på tjänstens 
vägnar utan dröjsmål vid total delning avre-
gistrera det delade finska andelslaget och vid 
partiell delning anteckna delningen i re-
gistret. 

Om en total delning eller en partiell del-
ning sker stegvis till följd av att delningen 
enligt lagstiftningen som ska tillämpas på de 
övertagande andelslagen träder i kraft vid 
olika tidpunkter, betraktas de delar av del-
ningen som har trätt i kraft som en partiell 
delning. Detta förfarande gäller också i så-
dana fall där ikraftträdandet av en delning 
förhindras i någon stat men har trätt i kraft 
eller kommer att träda i kraft i en annan stat 
i enlighet med delningsplanen. 

Bestämmelserna om det ursprungliga fins-
ka andelslagets slutredovisning finns i 16 §. 
 

 
 25 § 

Delningens rättsverkningar 

Bestämmelser om rättsverkningarna av en 
gränsöverskridande delning vid delning en-
ligt 23 § finns i 15 §. 

Det ursprungliga andelslagets tillgångar 
och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till det övertagande andelslaget vid 
delning enligt 24 § när delningen träder i 
kraft enligt lagstiftningen i den stat vars lag-
stiftning gäller för det övertagande andelsla-
get. Samtidigt får det ursprungliga andelsla-
gets medlemmar samt innehavare av options-
rätter och andra särskilda rättigheter som 
berättigar till tilläggsandelar och placer-
ingsandelar rätt till delningsvederlag i enlig-
het med delningsplanen. Vid partiell delning 
överförs dock endast de i delningsplanen de-
lade tillgångarna och skulderna. På det soli-
dariska ansvaret för de andelslag som deltar 
i delningen och på delningen av tillgångar 
som inte nämns i planen om total delning till-
lämpas 15 § 5 och 6 mom. Vid total delning 
upplöses det ursprungliga andelslaget då 
delningen har trätt i kraft för alla de överta-
gande andelslagens del. 
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 26 § 

Gränsöverskridande delningars giltighet 

En gränsöverskridande delning får inte 
förklaras ogiltig eller ändras efter det att den 
har trätt i kraft enligt 25 §. 
 

 
22 kap.  

Straffbestämmelser 

1 §  

Andelslagsbrott 

Den som uppsåtligen 
1) bryter mot det som i 16 kap. 5 §, 17 kap. 

2 § eller 18 kap. 2 § bestäms om revisors utlå-
tande, 
— — — — — — — — — — — — — —  

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe i lag, för andelslagsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst ett år. 

22 kap. 

Straffbestämmelser 

1 § 

Andelslagsbrott 

Den som uppsåtligen 
1) bryter mot det som i 16 kap. 4 §, 17 kap. 

4 § eller 18 kap. 2 § bestäms om revisorsytt-
rande, 
— — — — — — — — — — — — — —  

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe i lag, för andelslagsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst ett år. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
I fråga om handlingar som ska hållas till-

gängliga för medlemmarna före denna lags 
ikraftträdande tillämpas de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet. 

På inhemska fusioner och delningar till-
lämpas de bestämmelser som gäller vid den-
na lags ikraftträdande, om fusionsplanen 
anmäls för registrering före ikraftträdandet. 
I övriga fall tillämpas denna lag på fusioner 
och delningar. 

Efter att denna lag har antagits kan regis-
termyndigheten registrera och utfärda kun-
görelse angående en plan om gränsöverskri-
dande fusion eller delning, och ett finskt an-
delslag som deltar i fusionen eller delningen 
kan utfärda kallelse till den andelslagsstäm-
ma som beslutar om godkännandet av pla-
nen, så som bestäms i denna lag. 

Innehavare av sådana optionsrätter och 
andra särskilda rättigheter vilka berättigar 
till tilläggsandelar eller placeringsandelar 
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som har givits före denna lags ikraftträdande 
har samma rättigheter vid gränsöverskridan-
de fusioner och delningar som vid fusioner 
enligt 16 kap. 1 § eller delningar enligt 
17 kap. 1 §, om inte något annat bestäms i 
den särskilda rättighetens villkor. 

——— 
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4. 

 

Lag  

om ändring av 3 och 18 a § i handelsregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 3 § 1 mom. 4 punkten, så-

dan den lyder i lag 744/2004, samt 
fogas till 18 a §, sådan den lyder i nämnda lag 744/2004 och i lag 908/2006, ett nytt 5 mom. 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 §  
Grundanmälan skall göras av: 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) en utländsk sammanslutning och stiftelse 

som grundar en filial i Finland (utländsk när-
ingsidkare); 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
Grundanmälan skall göras av: 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) en utländsk sammanslutning och stiftelse 

som grundar en filial i Finland (utländsk när-
ingsidkare) och av en utländsk sammanslut-
ning vid sådan gränsöverskridande kombina-
tionsfusion och delning där den nya sam-
manslutningen registreras i Finland, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 18 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten behandlar ärenden 

som gäller en finsk sammanslutning vid så-
dan kombinationsfusion och delning som av-
ses i 3 § 1 mom. 4 punkten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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5. 

 

Lag  

om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 14 § 1 mom. 

8 punkten och 2 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 909/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 §  

Ansvaret för att anmälningarna görs 

Ansvariga för att en anmälan till registret 
görs är 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) för en utländsk näringsidkares filial den 
person som valts att teckna dess firma eller 
valts till företrädare, 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

I aktiebolag, europabolag, andelslag, euro-
paandelslag, sparbanker, försäkringsförening-
ar och statliga affärsverk är också verkstäl-
lande direktören ansvarig för att ändringsan-
mälan görs samt i bolag på vilka lagen om 
bostadsaktiebolag (809/1991) tillämpas och i 
bostadsrättsföreningar dessutom disponenten. 
Om en enskild näringsidkare eller en bolags-
man i ett öppet bolag eller en ansvarig bo-
lagsman i ett kommanditbolag avlider, är 
också en delägare i hans eller hennes dödsbo 
ansvarig för att ändringsanmälan görs. Ett så-
dant ansvar har dock inte en delägare som 
inte fått någon fördel ur boet och som utöver 
att ha tagit del i bouppteckningen inte har 
vidtagit några andra åtgärder än sådana som 
avses i 18 kap. 3 § i ärvdabalken (40/1965). 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

14 § 

Ansvaret för att anmälningarna görs 

Ansvariga för att en anmälan till registret 
görs är 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) för en utländsk näringsidkares filial den 
person som valts att teckna dess firma eller 
valts till företrädare samt för en utländsk 
sammanslutning vid gränsöverskridande fu-
sion och delning medlemmarna av sam-
manslutningens styrelse eller av något annat 
organ som har rätt att företräda sam-
manslutningen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

I aktiebolag, europabolag, andelslag, euro-
paandelslag, sparbanker, försäkringsföre-
ningar och statliga affärsverk samt utländska 
sammanslutningar är också verkställande di-
rektören ansvarig för att ändringsanmälan 
görs samt i bolag på vilka lagen om bostads-
aktiebolag tillämpas och i bostadsrättsföre-
ningar dessutom disponenten. Om en enskild 
näringsidkare eller en bolagsman i ett öppet 
bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kom-
manditbolag avlider, är också delägarna i 
hans eller hennes dödsbo ansvariga för att 
ändringsanmälan görs. Ett sådant ansvar har 
dock inte en delägare som inte har fått någon 
fördel ur boet och som utöver att ha tagit del 
i bouppteckningen inte har vidtagit några 
andra åtgärder än sådana som avses i 18 kap. 
3 § i ärvdabalken (40/1965). 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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6. 

 

Lag  

om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 10 § 3 mom., sådant 

det lyder i lag 911/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i 
tillämpliga delar när ett publikt aktiebolag 
deltar i en sådan fusion som avses i artikel 
2.1 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 
om stadga för europabolag och det publika 
aktiebolagets näringsverksamhet och den in-
teckningsbara egendom i Finland som hör till 
denna verksamhet överförs till en filial i Fin-
land som inrättas av det övertagande europa-
bolaget, som registreras i någon annan stat. 
Detsamma gäller när ett europabolags hemort 
flyttas från Finland till någon annan stat så 
som avses i artikel 8 i nämnda förordning och 
bolagets näringsverksamhet och den inteck-
ningsbara egendom i Finland som hör till 
denna verksamhet överförs till en filial som 
bolaget inrättar i Finland. Vad som sägs ovan 
tillämpas på motsvarande sätt på europaan-
delslag i fråga om sådan fusion för europaan-
delslag som avses i artikel 2.1 fjärde streck-
satsen i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 
om stadga för europeiska kooperativa före-
ningar (SCE-föreningar) samt när ett europa-
andelslag flyttar sin hemort enligt artikel 7 i 
nämnda förordning. 

10 § 

Överlåtelse av företag och åtagande att sva-
ra för inteckning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i 

tillämpliga delar när näringsverksamheten 
hos en sammanslutning som deltar i en 
gränsöverskridande fusion eller delning och 
den inteckningsbara egendom i Finland som 
hör till denna verksamhet överförs till en fili-
al i Finland som inrättas av den övertagande 
sammanslutningen, som registreras i någon 
annan stat. Detsamma gäller när ett europa-
bolags eller ett europaandelslags hemort flyt-
tas från Finland till någon annan stat så som 
avses i artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 
2157/2001 om stadga för europabolag (SE) 
och i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 
1435/2003 om stadga för europeiska koope-
rativa föreningar (SCE-föreningar) så att bo-
lagets eller andelslagets näringsverksamhet 
och den inteckningsbara egendom i Finland 
som hör till denna verksamhet överförs till en 
filial som bolaget eller andelslaget inrättar i 
Finland. 

 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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7. 

Lag  

om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 

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

lagsform (1501/2001) 4 och 5 b § samt 9 § 1 mom., sådana de lyder, 4 § i lag 122/2007, 5 b § i 
lag 702/2004 och 642/2006 samt 9 § 1 mom. i nämnda lag 642/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §   
Ett kreditinstituts fusionsplan skall, utöver 

vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i aktiebo-
lagslagen, innehålla en utredning om åtagan-
den som avses i 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten 
i kreditinstitutslagen och vilkas borgenärer 
kan motsätta sig fusionen enligt 16 kap. 6 § 
1 mom. i aktiebolagslagen. 

4 § 
Ett kreditinstituts fusionsplan ska, utöver 

vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i aktiebo-
lagslagen, innehålla en utredning om åtagan-
den som enligt 45 § 1 mom. 9 punkten i kre-
ditinstitutslagen kan jämställas med kapital-
lån och om åtaganden som avses i 46 § 
1 mom. 3 och 4 punkten och 47 § 1 mom. 
1 punkten i nämnda lag och vilkas borgenärer 
kan motsätta sig fusionen enligt 16 kap. 6 § 
1 mom. i aktiebolagslagen. 
 

 
5 b § 

I fråga om ett finskt kreditinstituts delta-
gande i en fusion som avses i artikel 2.1 i rå-
dets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga 
för europabolag, nedan europabolagsförord-
ningen, gäller vad som bestäms i 4, 5 och 
5 a §. 

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 Fi-
nansinspektionen innan ett sådant tillstånd har 
beviljats som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag 
har meddelat registermyndigheten att kredit-
institutet inte har iakttagit bestämmelserna 
om fusion, om fortsättande av verksamheten i 
Finland eller om avslutande av verksamheten. 
Tillstånd får beviljas innan en månad har för-

5 b § 
När ett finskt kreditinstitut deltar i en 

gränsöverskridande fusion inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet gäller vad 
som bestäms i 4, 5 och 5 a §. 

 
 
Om det vid fusionen övertagande bolaget 

är registrerat eller registreras i en annan stat 
tillämpas dock inte 5 § 3 och 4 mom. på fu-
sionen. För en sådan fusion får registermyn-
digheten inte utfärda ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag (742/2004) 
eller i 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen, om 
Finansinspektionen, innan ett tillstånd som 
avses i 2 mom. i nämnda paragraf har bevil-
jats, har meddelat registermyndigheten att 
kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmel-
serna om fusion, om fortsättande av verk-
samheten i Finland eller om avslutande av 
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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. 

 
 
 
Om ett övertagande kreditinstitut som regi-

streras i någon annan stat än Finland har för 
avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva 
kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas 
på kreditinstitutet vad som bestäms om ett ut-
ländskt kreditinstituts verksamhet i Finland. 

verksamheten. 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 fusionen eller flyttningen 
av hemort i samband med etablering av ett 
europabolag. 

Om ett övertagande kreditinstitut som regi-
streras i en annan stat har för avsikt att efter 
fusionen fortsätta att bedriva kreditinstituts-
verksamhet i Finland, tillämpas på kreditin-
stitutet vad som bestäms om utländska kre-
ditinstituts verksamhet i Finland. 
 

 
9 §  

På det ursprungliga kreditinstitutets del-
ningsplan samt på registrering av delningen 
tillämpas på motsvarande sätt vad som i 
4, 5, 5 a och 6 § bestäms om fusion. 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 aktiebolags-
lagen, om delningen resulterar i nybildade bo-
lag som är enbart kreditinstitut. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 
I fråga om det ursprungliga kreditinstitutets 

delningsplan och på registrering av verkstäl-
landet av delningen samt på tillståndet och 
intyget angående verkställighet iakttas i till-
lämpliga delar vad som i 4, 5, 5 a, 5 b, 6 och 
6 a § föreskrivs om fusion. Det som före-
skrivs i 5 § 3 mom. ska emellertid inte till-
lämpas på sådan total delning som avses i 
17 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolags-
lagen, om delningen ska genom överlåtelse 
till bolag som skall bildas och som är enbart 
kreditinstitut. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den  
20  . 

——— 
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8.  

 

Lag  

om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 

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

lagsform (1504/2001) 26 § samt    
ändras 22 § 2 mom., 23, 23 a och 23 b §, 24 § 1 och 3 mom. samt 24 a, 25, 27 och 28 §, 
av dem 22 § 2 mom., 23 a § och 24 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 124/2007 samt 

23 b och 24 a § sådana de lyder i lag 913/2006 och 25 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
591/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

22 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Kreditinstitutets fusionsplan skall, utöver 
vad som föreskrivs i 16 kap. 4 § i lagen om 
andelslag, innehålla en utredning om sådana i 
46 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 47 § 
1 mom. 1 punkten i kreditinstitutslagen av-
sedda åtaganden vilkas borgenärer kan mot-
sätta sig beviljande av tillstånd enligt 16 kap. 
12 § i lagen om andelslag. 

22 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kreditinstitutets fusionsplan ska, utöver 
vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i lagen om 
andelslag, innehålla en utredning om sådana i 
45 § 1 mom. 9 punkten i kreditinstitutslagen 
avsedda åtaganden som kan jämställas med 
kapitallån och om i 46 § 1 mom. 3 och 
4 punkten samt 47 § 1 mom. 1 punkten i 
nämnda lag avsedda åtaganden vilkas borge-
närer kan motsätta sig fusionen enligt 16 kap. 
6 § i lagen om andelslag.  
 

 
23 §  

De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, 
när det är fråga om dotterbolagsfusion, det 
kreditinstitut som är moderföretag skall göra 
anmälan om fusionen till finansinspektionen. 
Anmälan, till vilken skall fogas fusionsplanen 
och de handlingar som avses i 16 kap. 12 § 
2 mom. lagen om andelslag, skall tillställas 
finansinspektionen innan kreditinstitutet an-
söker om tillstånd att verkställa fusionen. Fi-
nansinspektionen kan efter att ha fått anmälan 
kräva också andra uppgifter som den anser 
vara behövliga.  

Registermyndigheten skall utan dröjsmål 
underrätta finansinspektionen om en sådan 
anmälan som avses i 16 kap. 14 § 2 mom. la-
gen om andelslag. 

 

23 § 
De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, 

när det är fråga om dotterbolagsfusion, det 
kreditinstitut som är moderföretag ska göra 
anmälan om fusionen till finansinspektionen. 
Anmälan, till vilken ska fogas fusionsplanen 
och det yttrande som avses i 16 kap. 4 § i la-
gen om andelslag, ska tillställas Finansin-
spektionen innan ansökan görs om kallelse 
på borgenärerna enligt 16 kap. 6 § i lagen 
om andelslag. Finansinspektionen kan efter 
att ha fått anmälan kräva också andra uppgif-
ter som den anser vara behövliga.  

Registermyndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta Finansinspektionen om en sådan 
anmälan om en borgenärs motstånd som av-
ses i 16 kap. 14 § 2 mom. i lagen om andels-
lag. 
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Finansinspektionen kan vid fusion som av-
ses i 16 kap. 1 § 2 mom. 1 punkten lagen om 
andelslag motsätta sig att fusionen sker före 
den dag som avses i 16 kap. 14 § 1 mom. la-
gen om andelslag genom att underrätta regis-
termyndigheten om detta, ifall att fusionen 
sannolikt äventyrar förutsättningarna för det 
övertagande kreditinstitutets koncession eller, 
om ett i fusionen deltagande kreditinstitut hör 
till centralinstitutet, ifall fusionen kunde 
äventyra sammanslutningens kapitaltäckning. 
De kreditinstitut som deltar i fusionen skall 
utan dröjsmål underrättas om att finansin-
spektionen motsätter sig fusionen. I 16 kap. 
12 § lagen om andelslag avsett tillstånd att 
verkställa fusionen får inte beviljas om fi-
nansinspektionen i ett fall som avses ovan i 
detta moment motsätter sig den. 

Besvär över finansinspektionens beslut som 
avses i denna paragraf skall behandlas i 
brådskande ordning. 

Finansinspektionen kan vid absorptionsfu-
sion som avses i 16 kap. 2 § 1 mom. 1 punk-
ten i lagen om andelslag motsätta sig fusio-
nen genom att underrätta registermyndighe-
ten om detta inom en månad från den i 
16 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag fö-
reskrivna dagen, ifall fusionen sannolikt 
äventyrar förutsättningarna för det överta-
gande kreditinstitutets koncession eller, om 
ett i fusionen deltagande kreditinstitut hör till 
centralinstitutet, ifall fusionen kunde äventy-
ra sammanslutningens kapitaltäckning. De 
kreditinstitut som deltar i fusionen ska utan 
dröjsmål underrättas om att finansinspektio-
nen motsätter sig fusionen. I de fall som av-
ses i detta moment får fusionen registreras 
endast om Finansinspektionen inte motsätter 
sig den inom den ovan nämnda tiden. 

Besvär över Finansinspektionens beslut 
som avses i denna paragraf ska behandlas i 
brådskande ordning. 
 

 
23 a § 

Har en borgenär motsatt sig fusion skall re-
gistermyndigheten begära Finansinspektio-
nens utlåtande om hur ett verkställande av fu-
sionen påverkar borgenärens ställning och om 
fusionen behöver verkställas utan dröjsmål 
för att en stabil verksamhet skall kunna tryg-
gas vid kreditinstituten. Registermyndigheten 
skall utan hinder av det som i 16 kap. 12 § 
3 mom. i lagen om andelslag föreskrivs om 
villkoren för beviljande av verkställighetstill-
stånd bevilja verkställighetstillstånd trots att 
borgenären motsätter sig detta, om Finansin-
spektionen i sitt utlåtande anser att verkstäl-
landet av fusionen inte försvagar borgenärens 
ekonomiska ställning och fusionen behöver 
verkställas utan dröjsmål för att en stabil 
verksamhet skall kunna tryggas vid kreditin-
stituten. 

 

23 a § 
Har en borgenär motsatt sig fusion ska re-

gistermyndigheten begära Finansinspektio-
nens utlåtande om hur ett verkställande av 
fusionen påverkar borgenärens ställning och 
om fusionen behöver verkställas utan dröjs-
mål för att en stabil verksamhet ska kunna 
tryggas vid kreditinstituten. Registermyndig-
heten ska utan hinder av det som i 16 kap. 
14 § 2 mom. i lagen om andelslag föreskrivs 
om villkoren för registrering registrera verk-
ställandet av fusionen trots att borgenären 
motsätter sig detta, om Finansinspektionen i 
sitt utlåtande anser att verkställandet av fu-
sionen inte försvagar borgenärens ekonomis-
ka ställning och fusionen behöver verkställas 
utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska 
kunna tryggas vid kreditinstituten. 
 

 
23 b §  

När ett finskt kreditinstitut eller en sam-
manslutnings centralinstitut deltar i en fusion 
som avses i artikel 2.1 i rådets förordning 
(EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska 
kooperativa föreningar (SCE-föreningar), 
nedan europaandelslagsförordningen, gäller 
vad som bestäms i 22, 23 och 23 a §. 

23 b § 
När ett finskt kreditinstitut eller en sam-

manslutnings centralinstitut deltar i en 
gränsöverskridande fusion inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet gäller vad 
som bestäms i 22, 23 och 23 a §. 
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Om det övertagande andelslaget vid fusio-
nen registreras i någon annan stat tillämpas 
dock inte 23 § 3 och 4 mom. på fusionen. För 
en sådan fusion får registermyndigheten inte 
utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i la-
gen om europaandelslag (906/2006), om Fi-
nansinspektionen före beviljandet av ett så-
dant tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda 
paragraf har meddelat registermyndigheten 
att kreditinstitutet inte har iakttagit bestäm-
melserna om fusion eller bestämmelserna om 
fortsättande av verksamheten i Finland eller 
avslutande av verksamheten. Tillstånd får be-
viljas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 13 § 1 mom. i lagen 
om andelslag endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 

 
 
Om ett övertagande kreditinstitut som regi-

streras i någon annan stat har för avsikt att ef-
ter fusionen fortsätta att bedriva kreditinsti-
tutsverksamhet i Finland, tillämpas på kredit-
institutet vad som bestäms om ett utländskt 
kreditinstituts verksamhet i Finland. 

Om det vid fusionen övertagande andelsla-
get är registrerat eller registreras i en annan 
stat, tillämpas dock inte 23 § 3 och 4 mom. 
på fusionen. För en sådan fusion får regis-
termyndigheten inte utfärda ett intyg som av-
ses i 4 § 3 mom. i lagen om europaandelslag 
(906/2006) eller i 16 kap. 24 § i lagen om 
andelslag, om Finansinspektionen, innan ett 
tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda para-
graf har beviljats, har meddelat registermyn-
digheten att kreditinstitutet inte har iakttagit 
bestämmelserna om fusion eller om fortsät-
tande av verksamheten i Finland eller avslu-
tande av verksamheten. Tillstånd får beviljas 
innan en månad har förflutit från den dag 
som avses i 16 kap. 6 § 1 mom. i lagen om 
andelslag endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig fusionen 
eller flyttningen av hemort i samband med 
etablering av ett europaandelslag. 

Om ett övertagande kreditinstitut som ska 
registreras i en annan stat har för avsikt att 
efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinsti-
tutsverksamhet i Finland, tillämpas på kredit-
institutet vad som bestäms om utländska kre-
ditinstituts verksamhet i Finland. 
 

 
24 § 

Vad som i 16 kap. 13—15 § i lagen om an-
delslag föreskrivs om borgenärer skall inte 
tillämpas på insättare. Det överlåtande kredit-
institutet skall emellertid underrätta insättarna 
om fusionen senast tre månader före den tids-
frist som registermyndigheterna sätter ut för 
de övriga borgenärerna med stöd av 16 kap. 
14 § i lagen om andelslag. I meddelandet 
skall nämnas det övertagande kreditinstitutets 
firma och adress. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om insättare skall på motsvarande sätt tilläm-
pas på det övertagande kreditinstitutets insät-
tare om de i enlighet med 16 kap. 14 § i lagen 
om andelslag skall höras. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 
Vad som i 16 kap. 6, 7 och 14 § i lagen om 

andelslag föreskrivs om borgenärer ska inte 
tillämpas på insättare. Det överlåtande kredit-
institutet ska emellertid underrätta insättarna 
om fusionen senast tre månader före den tids-
frist som registermyndigheterna sätter ut för 
de övriga borgenärerna med stöd av 16 kap. 
6 § 2 mom. i lagen om andelslag. I medde-
landet ska nämnas det övertagande kreditin-
stitutets firma och adress. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om insättare ska på motsvarande sätt tilläm-
pas på det övertagande kreditinstitutets insät-
tare om de i enlighet med 16 kap. 6 § 3 mom. 
i lagen om andelslag ska höras. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
24 a § 

Om ett kreditinstituts hemort flyttas till nå-
gon annan stat eller det övertagande kreditin-
stitutet vid en fusion registreras i någon annan 

24 a § 
Om ett kreditinstituts hemort flyttas till nå-

gon annan stat eller det övertagande kreditin-
stitutet vid en fusion registreras i någon an-
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stat och en insättning efter åtgärden inte alls 
eller bara delvis kommer att omfattas av in-
sättningsgaranti, har insättaren rätt att säga 
upp insättningen även så att kreditinstitutet 
utan dröjsmål skall betala ut den uppsagda in-
sättningen eller ställa betryggande säkerhet 
för betalningen. Uppsägningen skall ske 
skriftligen senast den dag som anges i den 
kungörelse på kreditinstitutets borgenärer 
som avses i 16 kap. 13 § 1 mom. i lagen om 
andelslag. Insättarens rätt att säga upp insätt-
ningen i enlighet med denna paragraf skall 
nämnas i det meddelande som avses i 24 §. 
Kreditinstitutet skall underrätta Finansinspek-
tionen om uppsägningen utan dröjsmål efter 
det att tiden för uppsägning enligt denna pa-
ragraf har gått ut. 

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 ska betala ut den uppsagda in-
sättningen eller ställa betryggande säkerhet 
för betalningen. Uppsägningen ska ske skrift-
ligen senast den dag som anges i den kungö-
relse på kreditinstitutets borgenärer som av-
ses i 16 kap. 6 § i lagen om andelslag. Insät-
tarens rätt att säga upp insättningen i enlighet 
med denna paragraf ska nämnas i det medde-
lande som avses i 24 §. Kreditinstitutet ska 
underrätta Finansinspektionen om uppsäg-
ningen utan dröjsmål efter det att tiden för 
uppsägning enligt denna paragraf har gått ut. 
 

 
25 §  

För ett kreditinstitut som bildas i samband 
med en kombinationsfusion skall ansökas om 
koncession enligt 10 § kreditinstitutslagen. 
Till ansökan skall, utöver vad som föreskrivs 
i kreditinstitutslagen, fogas det av register-
myndigheten beviljade tillstånd att verkställa 
fusionen som avses i 16 kap. 13 § lagen om 
andelslag. 

Om de kreditinstitut som deltar i fusionen 
har ett sammanlagt andelskapital som under-
stiger det belopp som föreskrivs i 13 § kredit-
institutslagen, skall det kreditinstitut som bil-
das ha ett startkapital som uppgår till minst 
det sammanlagda beloppet av det andelskapi-
tal som innehas av de i fusionen deltagande 
kreditinstituten. 

En kombinationsfusion får inte registreras 
om inte den koncession som avses i 1 mom. 
registreras samtidigt. 

 

25 §  
För ett kreditinstitut som bildas i samband 

med en kombinationsfusion ska ansökas om 
koncession enligt kreditinstitutslagen. En 
kombinationsfusion får inte registreras om 
inte koncessionen registreras samtidigt. 

 
 
 
Om de kreditinstitut som deltar i fusionen 

har ett sammanlagt andelskapital som under-
stiger det belopp som föreskrivs i 13 § kredit-
institutslagen, ska det kreditinstitut som bil-
das ha ett startkapital som uppgår till minst 
det sammanlagda beloppet av det andelskapi-
tal som innehas av de i fusionen deltagande 
kreditinstituten. 

(se 1 mom.) 
 

 
6 kap.  

Delning 

26 §  
Ett kreditinstitut kan, utöver vad som före-

skrivs i 17 kap. 1 § 2 mom. lagen om andels-
lag, delas så att 

1) det ursprungliga kreditinstitutets samtli-
ga tillgångar och skulder övergår till två eller 
flera tidigare bildade andelslag, varvid det 
ursprungliga kreditinstitutet upplöses, eller 

 
 
 
 
 

(upphävs) 
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så att 
2) en del av det ursprungliga kreditinstitu-

tets tillgångar och skulder övergår till ett el-
ler flera tidigare bildade aktiebolag. 

På sådan delning som avses i 1 mom. 1 och 
2 punkten skall tillämpas 17 kap. lagen om 
andelslag, om inte något annat föreskrivs 
nedan. 

 
 

27 §  
Beslut om sådan delning som avses i 26 § 

1 mom. skall fattas av det övertagande an-
delslagets stämma, om vederlaget består av 
andelar i det övertagande andelslaget eller 
om det ursprungliga kreditinstitutets med-
lemmar blir medlemmar i det övertagande 
andelslaget och beslutet om medlemsantag-
ningen enligt det övertagande andelslagets 
stadgar skall fattas av andelsstämman eller 
fullmäktige. 

På det ursprungliga kreditinstitutets del-
ningsplan samt på registermyndighetens till-
stånd att verkställa delningen skall tillämpas 
22—24 §. Det som föreskrivs ovan i 23 § 
3 mom. skall emellertid inte tillämpas på del-
ning som avses i 17 kap. 1 § 2 mom. 1 punk-
ten lagen om andelslag, om enbart kreditinsti-
tut i andelslagsform bildas vid delningen. 

 
 
 
Sådan kungörelse som avses i 2 mom. skall 

vid delning enligt 26 § 1 mom. 1 och 2 punk-
ten utfärdas också på det övertagande andels-
lagets borgenärer, om delningen enligt ett 
sakkunnigutlåtande som avses i 17 kap. 2 § 
1 mom. lagen om andelslag är ägnad att även-
tyra betalningen av det övertagande andelsla-
gets skulder. 

I fråga om det kreditinstitut som bildas vid 
delningen skall i tillämpliga delar iakttas vad 
som föreskrivs i 25 § 1 och 3 mom. 

(se 28 § 1 mom.) 
 

27 §  
(se lag om andelslag 17 kap. 9 § 2 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På det ursprungliga kreditinstitutets del-

ningsplan, registreringen av verkställandet 
av delning samt på tillståndet och intyget an-
gående verkställandet iakttas i tillämpliga 
delar det som föreskrivs i 22, 23, 23 a, 23 b, 
24 och 24 a §. Det som föreskrivs i 23 § 
3 mom. ska emellertid inte tillämpas på så-
dan total delning som avses i 17 kap. 2 § 
1 mom. i lagen om andelslag, om delningen 
sker genom överlåtelse till andelslag som 
skall bildas och som är enbart kreditinstitut. 

(se lag om andelslag 17 kap. 6 § 3 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
I fråga om det kreditinstitut som bildas vid 

delningen ska i tillämpliga delar iakttas vad 
som föreskrivs i 25 § 1 och 3 mom. 

Vad som i 17 kap. 14 § 6 mom. i lagen om 
andelslag föreskrivs om det ursprungliga an-
delslagets skulder tillämpas inte på skulder 
eller delar av skulder som kan ersättas ur den 
i 6 a kap. i kreditinstitutslagen avsedda in-
sättningsgarantifonden eller den i 6 kap. i la-
gen om värdepappersföretag (579/1996) av-
sedda ersättningsfonden. 
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28 §  

Vad som i 17 kap. 6 § 2 mom. lagen om 
andelslag föreskrivs om det ursprunliga an-
delslagets skulder tillämpas inte på skulder 
eller delar av skulder som kan ersättas ur den 
i 6 a kap. kreditinstitutslagen avsedda insätt-
ningsgarantifonden eller den i 6 kap. lagen 
om värdepappersföretag (579/1996) avsedda 
ersättningsfonden. 

Vad som i 16 kap. 13—15 § lagen om an-
delslag föreskrivs om borgenärer skall tilläm-
pas på den för vilken ett kreditinstitut har 
ställt borgen eller ingått någon annan därmed 
jämförbar förbindelse eller som på grund av 
ett med kreditinstitutet ingånget derivatavtal 
kan få en penningfordran om förbindelsen 
övergår på någon annan än ett annat kreditin-
stitut enligt vad som avses i 2 § lagen om 
kreditinstitut. 

 

28 § 
(se 27 § 3 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
Vad som i 12 kap. 12 § och 17 kap. 

6, 7 och 14 § i lagen om andelslag föreskrivs 
om borgenärer ska tillämpas på den för vil-
ken ett kreditinstitut har ställt borgen eller 
ingått någon annan därmed jämförbar förbin-
delse eller som på grund av ett med kreditin-
stitutet ingånget derivatavtal kan få en pen-
ningfordran, om förbindelsen övergår på nå-
gon annan än ett annat kreditinstitut enligt 
vad som avses i 8 § 1 mom. lagen om kredit-
institut. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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9.  

Lag  

om ändring av sparbankslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 41 § 3 mom. och 132 § 

2 mom., 
ändras 13 § 4 mom., 41 § 1 mom., 60—87 §, 88 § 2 mom., 89 och 90 §, 92 § 1 och 4 mom., 

120 § 1 mom., 122 § 2 mom. och 125 §, 
av dem 41 § 1 mom. och 75 § sådana de lyder i lag 123/2007, 64 och 86 § sådana de lyder 

delvis ändrade i nämnda lag 123/2003, 66 och 71 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
643/2006, 68 § sådan den lyder i lag 76/2003, 73 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
703/2004, 76 och 84 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 590/2003, 77 § sådan den lyder i 
nämnda lag 123/2007 och i lag 476/2007 och 120 § 1 mom. sådant det lyder i lag 144/2004, 
samt 

fogas till 59 § ett nytt 4 mom, till lagen en ny 41 a, en ny mellanrubrik framför 63 §, en ny 
mellanrubrik framför 65 §, en ny mellanrubrik framför 70 §, en ny mellanrubrik före 74 §, en 
ny mellanrubrik före 75 §, till lagen nya 79 a—79 i och av dem en ny mellanrubrik före 
79 a, en ny mellanrubrik före 80 §, en ny mellanrubrik före 83 §, en ny mellanrubrik före 85 §, 
till lagen nya 87 a—87 k § samt av dem nya mellanrubriker före 87 b, 87 f och 87 g § samt till 
88 § ett nytt 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 
 
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Grundfonden kan betalas tillbaka med stöd 
av 39 § 1 mom., om grundfonden nedsätts i 
syfte att utbetala medel till grundfondsan-
delsägarna, med stöd av 113 § 2 mom., om 
banken upplöses, eller om en grundfondsan-
delsägare med stöd av 71 §, 83 § 2 mom. eller 
89 § 5 mom. har rätt till inlösning av grund-
fondsandelen. 

 

2 kap. 

Eget kapital 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Grundfonden kan betalas tillbaka med stöd 
av 39 § 1 mom., om grundfonden nedsätts i 
syfte att utbetala medel till grundfondsan-
delsägarna, med stöd av 113 § 2 mom., om 
banken upplöses, eller om en grundfondsan-
delsägare med stöd av 74 §, 87 f § eller 89 § 
3 mom. har rätt till inlösning av grundfonds-
andelen. 

 
41 §  

Som sparbankens vinst får, om inte något 
annat följer av 40 § 2 mom. i denna lag eller 
av 88 § i kreditinstitutslagen, på grundfonds-
andelar och kapitallån delas ut högst ett av 
styrelsen föreslaget belopp som inte översti-
ger det sammanlagda beloppet av den vinst 
som framgår av den för den senaste räken-

41 § 
Som sparbankens vinst får, om inte något 

annat följer av 40 § 2 mom. eller 41 a § i 
denna lag eller av 88 § i kreditinstitutslagen, 
på grundfondsandelar och kapitallån delas ut 
högst ett av styrelsen föreslaget belopp som 
inte överstiger det sammanlagda beloppet av 
den vinst som framgår av den för den senaste 
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skapsperioden fastställda balansräkningen 
och sparbankens övriga fria egna kapital, med 
avdrag för förlust som balansräkningen utvi-
sar, andra poster som enligt 2 mom. inte får 
delas ut, det belopp varmed de i sparbankens 
bokslut enligt 5 kap. 15 § i bokföringslagen 
(1336/1997) gjorda avsättningarna och reser-
verna samt skillnaden mellan de gjorda och 
planenliga avskrivningarna i bokslutet har ta-
gits upp i det fria egna kapitalet, samt med 
det belopp som enligt lagen eller stadgarna 
skall avsättas till reservfonden eller annars 
lämnas outdelat. På grundfondsandelarna kan 
som vinstandel delas ut endast vinst och annat 
fritt eget kapital som har uppkommit efter in-
rättandet av grundfonden. (9.2.2007/123)  
— — — — — — — — — — — — — —  

En sparbank som är moderföretag i en kon-
cern får inte, oavsett att vinstutdelning enligt 
1 och 2 mom. vore tillåten, som vinst dela ut 
belopp som överskrider det sammanlagda be-
loppet av vinsten enligt den fastställda kon-
cernbalansräkningen för den senaste räken-
skapsperioden och koncernens övriga fria 
egna kapital, med avdrag för förlust som 
koncernbalansräkningen utvisar, med övriga 
icke utdelningsbara poster som avses i 
2 mom., med det belopp till vilket de i kon-
cernföretagens bokslut gjorda avsättningarna 
och reserverna enligt 5 kap. 15 § bokförings-
lagen och skillnaden mellan de gjorda och 
planenliga avskrivningarna i koncernbokslu-
tet har tagits upp i det fria egna kapitalet 
samt med det belopp som enligt lag eller en-
ligt stadgarna skall avsättas till reservfonden 
eller annars lämnas outdelat. 

 

räkenskapsperioden fastställda balansräk-
ningen och sparbankens övriga fria egna ka-
pital, med avdrag för förlust som balansräk-
ningen utvisar, andra poster som enligt 
2 mom. inte får delas ut, det belopp varmed 
de i sparbankens bokslut enligt 5 kap. 15 § i 
bokföringslagen (1336/1997) gjorda avsätt-
ningarna och reserverna samt skillnaden mel-
lan de gjorda och planenliga avskrivningarna 
i bokslutet har tagits upp i det fria egna kapi-
talet, samt med det belopp som enligt lagen 
eller stadgarna ska avsättas till reservfonden 
eller annars lämnas outdelat. På grundfonds-
andelarna kan som vinstandel delas ut endast 
vinst och annat fritt eget kapital som har 
uppkommit efter inrättandet av grundfonden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

(upphävs) 

 
 41 a § 

Medel i sparbanken får inte betalas ut om 
det då beslut fattades var känt eller borde ha 
varit känt att sparbanken var insolvent eller 
att utdelningen skulle leda till insolvens. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(se 78 § 1 mom. och 83 §) 

3 kap. 

Förvaltning 

59 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Talan som avses i 3 mom. och som gäller 
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ett fusions- eller delningsbeslut får dock inte 
väckas när över sex månader har förflutit 
från det att fusionen eller delningen registre-
rats. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 kap. 

Fusion 

 
 
 

60 §  
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på 

fusion där en sparbank (överlåtande spar-
bank) fusioneras med en annan sparbank 
(övertagande sparbank) så att den överlåtande 
sparbankens tillgångar och skulder utan likvi-
dationsförfarande övergår till den övertagan-
de sparbanken. 

Fusion kan ske så att 
1) den övertagande sparbanken och en eller 

flera överlåtande sparbanker fusioneras (ab-
sorptionsfusion), eller så att 

2) minst två överlåtande sparbanker till-
sammans bildar en övertagande sparbank 
(kombinationsfusion). 

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. 
kan ett eller flera aktiebolag fusioneras med 
en sparbank, om den övertagande sparbanken 
äger samtliga aktier i det överlåtande aktiebo-
laget (dotterbolagsfusion). Vad som i detta 
kapitel föreskrivs om överlåtande sparbank 
gäller i tillämpliga delar också aktiebolag 
som avses ovan i detta moment, om inte ned-
an föreskrivs något annat. 

(se 62 §) 
 

4 kap. 

Fusion 

Definition av fusion och olika sätt att verk-
ställa en sådan 

60 §  
En sparbank (överlåtande sparbank) kan 

fusioneras med en annan sparbank (överta-
gande sparbank) så att den överlåtande spar-
bankens tillgångar och skulder utan likvida-
tionsförfarande övergår till den övertagande 
sparbanken. 

 
(se 61 § 1 mom.) 
 
 
 
 
 
 
(se 61 § 2 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om den överlåtande sparbanken har en 

grundfond, får grundfondsandelsägarna 
grundfondsandelar i den övertagande spar-
banken som fusionsvederlag. Fusionsveder-
laget får också bestå av pengar och annan 
egendom samt av olika åtaganden. Bestäm-
melser om grundfondsandelsägarnas rätt att 
kräva inlösen av sina grundfondsandelar i 
stället för fusionsvederlag finns i 74 §. 
 

 
 

(se 60 § 2 mom.) 
 

61 § 
En fusion kan verkställas så att 
1) en eller flera överlåtande sparbanker fu-
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(se 60 § 3 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 60 § 3 mom.) 

sioneras med en övertagande sparbank (ab-
sorptionsfusion), eller så att 

2) minst två överlåtande sparbanker fusio-
neras och tillsammans bildar en övertagande 
sparbank (kombinationsfusion). 

Med dotterbolagsfusion avses en absorp-
tionsfusion där de i fusionen deltagande 
sparbankerna och aktiebolagen äger samtli-
ga aktier samt eventuella optionsrätter och 
andra till aktier berättigande rättigheter i det 
överlåtande aktiebolaget. 

Med i fusionen deltagande sparbanker av-
ses i detta kapitel en överlåtande sparbank 
och en övertagande sparbank. 

Vid dotteraktiebolagsfusion genom dotter-
bolagsfusion gäller det som i fråga om över-
låtande dotterbolag föreskrivs om dotterbo-
lagsfusion i 16 kap. aktiebolagslagen 
(624/2006). 
 

 
61 §  

För en sparbank som bildas genom kombi-
nationsfusion skall ansökas om koncession 
enligt 10 § kreditinstitutslagen. Till ansökan 
om koncession skall, utöver vad som före-
skrivs i kreditinstitutslagen, fogas ett av regis-
termyndigheten beviljat tillstånd enligt 73 § 
att verkställa fusionen. Vid en kombinations-
fusion ersätter fusionsplanen den stiftelseur-
kund som behövs för den sparbank som bil-
das. 

(se också 76 § 5 mom.) 
Om de i fusionen deltagande sparbankernas 

grundkapital och reservfonder sammanlagt 
uppgår till ett mindre belopp än vad som fö-
reskrivs i 13 § kreditinstitutslagen, skall den 
sparbank som bildas ha ett startkapital som 
uppgår till minst det sammanlagda beloppet 
av de i fusionen deltagande sparbankernas 
grundkapital och reservfonder. 

 

62 § 
För en sparbank som bildas genom kombi-

nationsfusion ska koncession sökas enligt 
17 § i kreditinstitutslagen. En kombinations-
fusion får inte registreras, om inte koncessio-
nen registreras samtidigt. 

 
 
 
 
 
 
Om de i fusionen deltagande sparbankernas 

grundkapital och reservfonder sammanlagt 
uppgår till ett mindre belopp än vad som fö-
reskrivs i 44 § i kreditinstitutslagen, ska den 
sparbank som bildas ha ett startkapital som 
uppgår till minst det sammanlagda beloppet 
av de i fusionen deltagande sparbankernas 
grundkapital och reservfonder. 
 

 
62 §  

Till den överlåtande sparbankens grund-
fondsandelsägare kan som fusionsvederlag 
ges grundfondsandelar i den övertagande 
sparbanken. Vederlaget kan också bestå av 
pengar och annan egendom samt av förbin-
delser. 

Optionsrätter, konvertibla skuldebrev eller 
andra med en grundfondsandelsägares rätt 

 
(se 60 § 2 mom.) 
 
 
 
 

 
(se 74 §) 
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jämställbara rättigheter som har emitterats av 
den överlåtande sparbanken skall lösas in till 
gängse pris, om inte något annat har avtalats 
eller bestämts i stadgarna. 
 
 

63 §  
En fusion kan genomföras trots att den 

överlåtande sparbanken har försatts i likvida-
tion, om inte egendomen har börjat skiftas för 
något ändamål som bestäms i stadgarna. 
 

 
(se 76 § 4 mom.) 

 
 
 

64 §  
Styrelserna för de sparbanker som deltar i 

fusionen skall upprätta en skriftlig fusions-
plan som skall dateras och undertecknas. 

Fusionsplanen skall uppta 
1) de i fusionen deltagande sparbankernas 

firmor, företags- och organisationsnummer, 
adresser och hemorter, 

 
(se 9 punkten) 
2) vid absorptionsfusion, förslag till ändring 

av den övertagande sparbankens stadgar 
samt, vid kombinationsfusion, förslag till 
stadgar för den sparbank som skall bildas 
samt till förfarande vid val av dess styrelse- 
och förvaltningsrådsmedlemmar och reviso-
rer, 

3) förslag till vederlag till den överlåtande 
sparbankens grundfondsandelsägare samt till 
innehavare av rättigheter som avses i 62 § 
2 mom., 
 
 
 
 

(se 3 punkten) 
 

 
 
 

(se 7 punkten) 
 
 
 

(se 6 punkten) 
 
 

Fusionsplan och revisorsyttrande 

63 §  
De i fusionen deltagande sparbankernas 

styrelser ska upprätta en skriftlig fusionsplan 
som dateras och undertecknas.  

Fusionsplanen ska uppta 
1) firmor, företags- och organisationsnum-

mer eller motsvarande identifieringsuppgifter 
och hemorter för de i fusionen deltagande 
sparbankerna, 

2) en utredning om orsakerna till fusionen,  
3) vid absorptionsfusion förslag till eventu-

ella ändringar i den övertagande sparbankens 
stadgar samt vid en kombinationsfusion för-
slag till stadgar för den sparbank som ska 
bildas och till förfarandet vid val av dess 
verksamhetsorgan, 
 

4) vid absorptionsfusion förslag till det an-
tal grundfondsandelar av olika slag som 
eventuellt ska ges som fusionsvederlag och 
till huruvida de andelar som ges ska vara 
nya eller egna grundfondsandelar som inne-
has av bolaget samt vid en kombinationsfu-
sion förslag till antalet grundfondsandelar av 
olika slag i den övertagande sparbanken,  

5) förslag till eventuellt annat fusionsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
rätter eller andra särskilda rättigheter som 
berättigar till grundfondsandelar, de villkor 
som enligt 35 § är förenade med dessa, 

6) förslag till fördelning av fusionsvederla-
get, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get 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 den som i 
den överlåtande sparbanken innehar op-
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(se 6 punkten) 
 
 
 
 
 

(se 9 punkten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) utredning om kapitallån samt om sådana 

i 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 47 § 
1 mom. 1 punkten i kreditinstitutslagen av-
sedda åtaganden vilkas borgenärer kan mot-
sätta sig beviljande av tillstånd som avses i 
73 §,  
 

5) i fråga om de grundfondsandelar som 
den överlåtande sparbanken och dess dotter-
företag äger i den övertagande sparbanken 
och dess moderföretag, för varje slag av 
grundfondsandelar dessas antal och samman-
lagda nominella belopp samt den i balansräk-
ningen upptagna anskaffningsutgiften för an-
delarna, 

6) vid absorptionsfusion förslag till nyemis-
sion, emission av optionsrätter, upptagande 
av lån mot konvertibla skuldebrev och avytt-
ring av egna grundfondsandelar, då detta be-
hövs för betalning av vederlaget samt, vid 
kombinationsfusion, förslag till grundkapital 
och eventuellt grundfondskapital i den över-
tagande sparbanken, 

7) förslag till tidpunkt och andra villkor för 
skifte av vederlaget, 
 
 
 
 

8) utredning om de särskilda förmåner och 
rättigheter som tillkommer en i fusionen del-
tagande sparbanks förvaltningsråds- och sty-

tionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar, 

8) vid en absorptionsfusion förslag till en 
eventuell ökning av den övertagande spar-
bankens grundkapital och grundfond samt 
vid en kombinationsfusion förslag till den 
övertagande sparbankens grundkapital och 
grundfond, 

9) utredning om den överlåtande sparban-
kens tillgångar, skulder och eget kapital samt 
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, om den inverkan som fusio-
nen planeras få på den övertagande spar-
bankens balansräkning och om de bokfö-
ringsmetoder som ska tillämpas på fusionen, 

10) förslag som avser de i fusionen delta-
gande sparbankernas rätt att besluta om så-
dana arrangemang utöver sedvanlig affärs-
verksamhet som påverkar deras eget kapital 
eller antal grundfondsandelar, 

11) utredning om sådana kapitallån och 
åtaganden som kan jämställas med åtagan-
dena i 45 § 1 mom. 9 punkten i kreditinsti-
tutslagen samt med åtagandena i 46 § 3 och 
4 mom. och 47 § 1 mom. i nämnda lag be-
träffande vilka borgenärerna i enlighet med 
67 § kan motsätta sig fusionen, 

12) utredning om det antal grundfondsan-
delar som den överlåtande sparbanken och 
dess dottersammanslutningar äger i den över-
tagande sparbanken samt om det antal grund-
fondsandelar som de i fusionen deltagande 
sparbankerna äger i den överlåtande spar-
banken, 
 

(se 4 och 7 punkten) 
 
 
 
 
 
 
 
(se 6 punkten) 
 
13) utredning om sådana företagsinteck-

ningar i de i fusionen deltagande sparban-
kernas egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen (634/1984), 

14) utredning om eller förslag till särskilda 
förmåner och rättigheter för de i fusionen 
deltagande sparbankernas förvaltningsråds- 
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relsemedlemmar, verkställande direktör, revi-
sor och av Centralhandelskammaren godkänd 
revisor såsom oberoende sakkunnig, 

9) utredning om orsaken till fusionen samt 
om grunderna för bestämmande av eventuellt 
vederlag och därmed sammanhängande vä-
sentliga värderingsproblem, 

10) utredning om den ställning som den 
överlåtande sparbankens insättare efter fusio-
nen kommer att ha i den övertagande spar-
banken, samt 

11) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställande av fusionen. 

 
 
 
Om inte något annat föreskrivs i detta kapi-

tel skall på förslag som avses i 2 mom. 
6 punkten tillämpas vad som i 2 kap. bestäms 
om nyemission, emission av optionsrätter och 
upptagande av lån mot konvertibla skulde-
brev. 

Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en 
sådan utredning som avses i 2 mom. 9 punk-
ten, om samtliga grundfondsandelsägare och 
principaler i de sparbanker som deltar i fu-
sionen samtycker till att någon utredning inte 
uppgörs. 

På en dotterbolagsfusion tillämpas inte 
2 mom. 3, 6 och 7 punkten och inte heller 
9 punkten om utredning för bestämmande av 
vederlaget och värderingsproblem. 

och styrelsemedlemmar, verkställande direk-
törer, revisorer och de revisorer som ger ytt-
rande om fusionsplanen,  

(se 2 och 9 punkten) 
 
 
 

15) utredning om den ställning som den 
överlåtande sparbankens insättare har i den 
övertagande sparbanken efter fusionen, 
 

16) förslag till den planerade tidpunkten för 
registrering av verkställandet av fusionen, 
samt 

17) förslag till eventuella andra fusions-
villkor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På en dotterbolagsfusion tillämpas inte 

2 mom. 4—8 och 10 punkten. 
 

 
 

(se 66 §) 
64 §

De i fusionen deltagande sparbankernas 
styrelser ska utse en eller flera av Central-
handelskammaren godkända revisorer med 
uppgift att ge varje i fusionen deltagande 
sparbank ett yttrande om fusionsplanen. I ytt-
randet ska bedömas om fusionsplanen ger 
riktiga och tillräckliga uppgifter om grun-
derna för bestämmande av fusionsvederlaget 
samt om fördelningen av vederlaget. I yttran-
det till den övertagande sparbanken ska dess-
utom nämnas om fusionen kan äventyra be-
talningen av sparbankens skulder.  

Om samtliga i fusionen deltagande spar-
bankers principaler och grundfondsan-
delsägare ger sitt samtycke eller om det är 
fråga om en dotterbolagsfusion, räcker det 
med ett yttrande om huruvida fusionen kan 
äventyra betalningen av den övertagande 
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sparbankens skulder. 
 

 
 
 
 
 

65 §  
De sparbanker som deltar i fusionen skall 

anmäla fusionsplanen för registrering inom en 
månad efter att planen undertecknades. Vid 
dotterbolagsfusion skall anmälan göras av 
moderföretaget. Fusionen förfaller om anmä-
lan inte görs inom den föreskrivna tiden eller 
om registrering förvägras. 

Registrering av fusionsplanen och anmälan 
till Finansinspektionen samt kallelse på 

borgenärerna 

65 § 
Fusionsplanen ska anmälas för registrering 

inom en månad från undertecknandet av pla-
nen. Till anmälan ska fogas ett sådant ytt-
rande som avses i 64 §. 

Anmälan ska göras gemensamt av de spar-
banker som deltar i fusionen. Anmälan om en 
dotterbolagsfusion ska göras av den överta-
gande sparbanken. 

Fusionen förfaller om anmälan inte görs 
inom föreskriven tid eller om registrering 
vägras. 
 

 
66 §  

En eller flera av Centralhandelskammaren 
godkända revisorer såsom oberoende sakkun-
nig skall ge utlåtande om fusionsplanen till de 
sparbanker som deltar i fusionen. I utlåtandet 
skall bedömas om fusionsplanen ger riktiga 
och tillräckliga uppgifter om omständigheter 
som är ägnade att väsentligt inverka på be-
dömningen av orsaken till fusionen, värdet av 
den egendom som övergår till den övertagan-
de sparbanken samt vederlagets värde och 
dess skifte. I utlåtandet till den övertagande 
sparbanken skall särskilt nämnas om fusionen 
är ägnad att äventyra betalningen av sparban-
kens skulder. 

Om de i fusionen deltagande sparbankernas 
samtliga grundfondsandelsägare och principa-
ler samtycker därtill, räcker det att utlåtandet 
avser den egendom som övergår till den över-
tagande sparbanken som betalning för ny-
emissionen och tar ställning till frågan om fu-
sionen är ägnad att äventyra betalningen av 
den övertagande sparbankens skulder. 

Vid en dotterbolagsfusion räcker det att ut-
låtandet tar ställning till frågan om fusionen 
är ägnad att äventyra betalningen av den 
övertagande sparbankens skulder. 

 

 
(se 64 §) 

 
 

(se 72 §) 
66 §  

De sparbanker som deltar i fusionen eller, 
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om det är fråga om en dotterbolagsfusion, 
den övertagande sparbanken ska göra anmä-
lan om fusionen till Finansinspektionen. 
Anmälan, till vilken ska fogas fusionsplanen 
och ett sådant yttrande som avses i 64 §, ska 
tillställas Finansinspektionen inom den i 65 § 
1 mom. föreskrivna tiden. Finansinspektionen 
kan efter att ha fått anmälan kräva att få ock-
så andra uppgifter som den anser vara behöv-
liga. 

Finansinspektionen kan vid absorptionsfu-
sion motsätta sig fusionen senast den dag 
som avses i 67 § 2 mom. genom att underrät-
ta registermyndigheten om detta, i det fall att 
fusionen sannolikt äventyrar förutsättningar-
na för den övertagande sparbankens fortsatta 
koncession. Sparbanken ska utan dröjsmål 
underrättas om att Finansinspektionen mot-
sätter sig fusionen. 

Besvär över Finansinspektionens beslut 
som avses i denna paragraf ska behandlas i 
brådskande ordning. 
 

 
67 §  

Till fusionsplanen skall i fråga om varje 
sparbank som deltar i fusionen fogas 

1) kopior av bokslutshandlingarna för de tre 
föregående räkenskapsperioderna eller, ifall 
principalmötet som beslutar om fusionen be-
handlar fastställande av bokslut, kopior av 
bokslutshandlingarna för bokslutet i fråga och 
för bokslutet för de två föregående räken-
skapsperioderna, 

2) en kopia av ett mellanbokslut vilket inte 
får vara äldre än tre månader och som har 
upprättats och granskats med iakttagande i 
tillämpliga delar av bestämmelserna om bok-
slut, ifall det har förflutit över sex månader 
från utgången av den räkenskapsperiod som 
det senaste bokslutet gäller till det principal-
möte som beslutar om fusionen och om mötet 
inte behandlar fastställande av bokslut, 

3) en kopia av den delårsrapport som har 
upprättats efter det senaste bokslutet, om mel-
lanbokslutet inte gäller rapportperioden, 

4) styrelsens redogörelse för sådana händel-
ser som har inträffat efter det senaste bokslu-
tet eller mellanbokslutet eller efter den senas-
te delårsrapporten och som väsentligt påver-
kar sparbankens ställning, 

5) revisorernas och ett eventuellt förvalt-

 
(se 72 §) 
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ningsråds utlåtande om mellanbokslutet, del-
årsrapporten och styrelsens redogörelse, samt 

6) det utlåtande om fusionsplanen som av-
ses i 66 §. 

 
 
 

(se 74 §) 
67 § 

De borgenärer vilkas fordran på den över-
låtande sparbanken har uppkommit före regi-
streringen av fusionsplanen har rätt att mot-
sätta sig fusionen. Sådan rätt har även de 
borgenärer vilkas fordran får indrivas utan 
dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i 
lagen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg (367/1961) och vilkas fordran 
har uppkommit senast den i 2 mom. före-
skrivna dagen. 

Registermyndigheten ska på ansökan av 
den överlåtande sparbanken utfärda en kallel-
se på de borgenärer som avses i 1 mom., i 
vilken nämns deras rätt att motsätta sig fu-
sionen med ett skriftligt meddelande till re-
gistermyndigheten senast den dag som nämns 
i kallelsen. Ansökan om kallelse ska göras 
inom fyra månader från registreringen av fu-
sionsplanen, annars förfaller. Registermyn-
digheten ska publicera kallelsen i den offici-
ella tidningen senast tre månader före den ut-
satta dagen och registrera kallelsen på tjäns-
tens vägnar. 

På ansökan av den övertagande sparban-
ken ska kallelse utfärdas också på den över-
tagande sparbankens borgenärer, om fusio-
nen enligt ett sådant revisorsyttrande som av-
ses i 64 § kan äventyra betalningen av den 
övertagande sparbankens skulder. På den 
övertagande sparbankens borgenärer tilläm-
pas i så fall vad som i detta kapitel föreskrivs 
om den överlåtande sparbankens borgenärer.  
 

 
 

(se 74 § 3 mom.) 
 

68 § 
Sparbanken ska senast en månad före den 

utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till sina kända borgenärer som 
avses i 67 § 1 mom. och vilkas fordringar har 
uppkommit före registreringen av fusions-
planen. Om en grundfondsandelsägare i den 
överlåtande sparbanken eller en innehavare 
av optionsbevis eller andra särskilda rättig-
heter som berättigar till grundfondsandelar 
har krävt inlösen i enlighet med 74 §, ska 
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borgenärerna underrättas om det antal 
grundfondsandelar och rättigheter som kra-
vet avser. Meddelandet kan sändas först efter 
det principalmöte som beslutat om fusionen. 
Om sparbankens samtliga grundfondsan-
delsägare och innehavarna av de nämnda 
rättigheterna har meddelat att de avstår från 
sin inlösenrätt eller om de inte annars har 
rätt till inlösen, kan meddelandet dock sän-
das tidigare. 
 

 
 

(se 75 §) 
69 § 

Vad som i 67 och 68 § föreskrivs om bor-
genärer ska inte tillämpas på insättare. Den 
överlåtande sparbanken ska emellertid under-
rätta insättarna om fusionen senast tre måna-
der före den tidsfrist som registermyndighe-
ten sätter ut för de övriga borgenärerna med 
stöd av 68 §. I meddelandet ska uppges den 
övertagande sparbankens firma och adress. 

Av det meddelande som avses i 1 mom. ska 
dessutom framgå att bestämmelserna i 112 § 
i kreditinstitutslagen tillämpas på insätt-
ningsgarantin, om en insättares sammanlag-
da inlåning i de sparbanker som deltar i fu-
sionen överstiger den maximigräns för in-
sättningsgarantin som anges i 105 § i nämn-
da lag. Insättaren har rätt att inom sex måna-
der från mottagandet av meddelandet, utan 
hinder av de ursprungliga avtalsvillkoren 
säga upp inlåning som enligt 105 § i kreditin-
stitutslagen helt eller delvis faller utanför in-
sättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta 
moment ska inte tillämpas om de överlåtande 
inlåningsbankerna på det sätt som avses i 
105 § 6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas 
som en enda inlåningsbank vid tillämpning 
av den övre gräns som avses i den nämnda 
paragrafens 1 mom. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om insättare 
ska på motsvarande sätt tillämpas på den 
övertagande sparbankens insättare, om den 
övertagande sparbankens borgenärer ska hö-
ras enligt 67 § 3 mom. 
 

 
68 §  

Principalmötet beslutar om fusionen. Om 
sparbanken äger samtliga aktier i ett aktiebo-
lag, kan sparbankens styrelse och aktiebola-
gets styrelse avtala om att aktiebolaget skall 

70 §  
I den överlåtande sparbanken beslutar 

principalmötet om fusionen. Vid dotterbo-
lagsfusion tillämpas aktiebolagslagen på be-
slutsfattandet i det överlåtande aktiebolaget. 
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fusioneras med sparbanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 70 §) 

I den övertagande sparbanken beslutar 
principalmötet om fusionen. Beslut om dot-
terbolagsfusion fattas dock av sparbankens 
styrelse. 

Det principalmöte som beslutar om fusio-
nen ska hållas eller styrelsens fusionsbeslut 
fattas inom fyra månader från registreringen 
av fusionsplanen. I annat fall förfaller fusio-
nen. Principalmötet ska dock hållas senast en 
månad före den i 67 § angivna dagen, om 
inte sparbankens samtliga grundfondsan-
delsägare samt eventuella innehavare av op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar har 
avstått från sin rätt att kräva inlösen. 

Principalmötets fusionsbeslut fattas i den 
ordning som anges i 9 §, om inte något annat 
följer av stadgarna. I stadgarna kan emeller-
tid inte tas in en bestämmelse som lindrar det 
majoritetskrav som anges i detta moment. 
 

 
69 §  

Kallelsen till det principalmöte som skall 
besluta om fusionen kan utfärdas efter att fu-
sionsplanen kungjorts. Kallelsen skall tillstäl-
las principalerna tidigast två månader och, om 
det inte i stadgarna bestäms om en längre tid, 
senast en månad före principalmötet. I kallel-
sen skall anges fusionsplanens huvudsakliga 
innehåll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fusionsplanen jämte bilagor skall i minst en 

månads tid före det principalmöte som beslu-
tar om fusionen hållas framlagd för principa-
lerna och grundfondsandelsägarna på de i fu-
sionen deltagande sparbankernas huvudkon-
tor och omedelbart sändas till de principaler 

71 § 
Kallelse till det principalmöte som ska be-

sluta om fusionen får inte utfärdas förrän fu-
sionsplanen har registrerats. Kallelsen ska 
utfärdas tidigast två månader och, om inte 
längre tid föreskrivs i sparbankens stadgar, 
senast en månad före principalmötet.  

 
 
I den överlåtande sparbanken ska kallel-

sen, utöver vad som i stadgarna föreskrivs 
om kallelse till principalmöte, sändas skrift-
ligen till varje principal vars adress är känd 
för sparbanken. Den överlåtande sparbanken 
ska inom den tid som avses i 1 mom. ge in-
formation om inlösenrätt enligt 74 § till de 
innehavare av grundfondsandelar samt op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar vilka 
har rätt att kräva inlösen och vilkas adress 
är känd för sparbanken. Om sparbanken inte 
känner till alla lösningsberättigades adress, 
ska ett meddelande om saken inom samma tid 
också publiceras i den officiella tidningen. 

(se 72 §) 
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och grundfondsandelsägare som begär det 
samt framläggas på principalmötet. 
 

70 §  
Om inte något annat följer av 68 § skall fu-

sionsbeslutet i en sparbank fattas i den ord-
ning som anges i 9 § 1 mom. Om inte något 
annat följer av stadgarna gäller det som före-
skrivs ovan i detta moment. I stadgarna kan 
emellertid inte tas in en bestämmelse som 
lindrar det majoritetskrav som anges i detta 
moment. 

Om fusionsplanen inte godkänns utan änd-
ringar i alla sparbanker som deltar i fusionen 
förfaller fusionen. Den överlåtande sparban-
kens principalmöte kan dock ändra fusions-
planens bestämmelse om skifte av vederlaget 
mellan sparbankens grundfondsandelsägare. 
Styrelserna i de övriga sparbanker som deltar 
i fusionen samt den överlåtande sparbankens 
aktieägare skall utan dröjsmål underrättas om 
ändringen, på samma sätt som kallelse till 
principalernas möte utfärdas. 

Principalmötets beslut om förkastande av 
fusionsplanen skall omedelbart anmälas för 
registrering. Den överlåtande sparbanken 
skall göra registeranmälan om ändring av fu-
sionsplanen senast när ett sådant verkställig-
hetstillstånd som avses i 73 § söks. 

Det principalmöte som beslutar om kombi-
nationsfusion skall också välja styrelse- och 
förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer för 
den sparbank som bildas, om inte något annat 
bestäms i fusionsplanen. 

 

 
(se 70 § 4 mom.) 

 
 
 
 
 
 
 

(se 73 § 3 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 75 §) 
 
 
 
 
 
(se 63 § 1 mom. 3 punkten) 

 
 

(se 67 § och 69 § 2 mom.) 
 

72 § 
Följande handlingar ska under minst en 

månad före det principalmöte som beslutar 
om fusionen hållas tillgängliga för principa-
lerna och grundfondsandelsägarna på de i fu-
sionen deltagande sparbankernas huvudkon-
tor eller webbsidor, utan dröjsmål sändas till 
de principaler och grundfondsandelsägare 
som ber om dem samt läggas fram på princi-
palmötet: 

1) fusionsplanen, 
2) varje i fusionen deltagande sparbanks 

bokslut, verksamhetsberättelser och revi-
sionsberättelser för de tre senast avslutade 
räkenskapsperioderna, 

3) de beslut om utbetalningar av medel som 
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varje i fusionen deltagande sparbank eventu-
ellt har fattat efter bankens senaste räken-
skapsperiod, 

4) varje i fusionen deltagande sparbanks 
delårsrapporter som har upprättats efter 
sparbankens senaste räkenskapsperiod, 

5) styrelsens redogörelse för händelser som 
efter det senaste bokslutet eller den senaste 
delårsrapporten väsentligt har påverkat 
sparbankens ställning, samt 

6) ett sådant yttrande om fusionsplanen 
som avses i 64 §. 
 

 
 

(se 76 § 2 mom.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(se 70 § 2 mom.) 

73 §  
Den överlåtande sparbankens fusionsbeslut 

ersätter sådan teckning som gäller fusions-
vederlag till den överlåtande sparbankens 
grundfondsandelsägare och innehavare av 
optionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar samt 
sådana andra åtgärder som ger rätt till fu-
sionsvederlag. Vid en kombinationsfusion er-
sätter fusionsplanen också den övertagande 
sparbankens stiftelseurkund. 

Fusionen förfaller, om inte samtliga i fu-
sionen deltagande sparbanker godkänner den 
i enlighet med den ursprungliga fusionspla-
nen. Registeranmälan ska omedelbart göras 
om ett beslut som innebär att fusionen för-
kastas eller om att fusionen förfallit. 
 

 
 
 
 
 

71 §  
En grundfondsandelsägare i en överlåtande 

sparbank, som skriftligen före det principal-
möte som har beslutat om fusionen hos ban-
ken har anmält att han eller hon motsätter sig 
fusionsbeslutet, har rätt att inom en månad ef-
ter beslutet skriftligen hos styrelsen kräva att 
sparbanken löser in hans eller hennes grund-
fondsbevis till gängse pris. 

 
 
 
 
 
 

Inlösen av grundfondsandelar samt options-
bevis och andra särskilda rättigheter som be-

rättigar till grundfondsandelar 

74 §  
Grundfondsandelsägarna och innehavarna 

av optionsbevis och andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till grundfondsandelar i 
den överlåtande sparbanken kan kräva inlö-
sen av dessa genom att bevisligen före det 
principalmöte som beslutar om fusionen 
framställa sitt lösningsanspråk till den över-
låtande sparbanken. Endast de grundfonds-
andelar kan inlösas som har anmälts för re-
gistrering i grundfondsandelsboken före 
principalmötet. Före fusionsbeslutet ska 
principalmötet underrättas om hur många 
grundfondsandelar och till grundfondsande-
lar berättigade rättigheter som krävs bli in-
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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 (624/2006). 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 inlös-
ningspriset. Grundfondsandelsägaren skall 
inom tre månader från principalmötet delge 
Centralhandelskammaren och sparbanken yr-
kandet på skiljeförfarande. Efter delgivningen 
av yrkandet har grundfondsandelsägaren en-
dast rätt till inlösningsbeloppet. Om det i ett 
senare skede av inlösningsförfarandet konsta-
teras att grundfondsandelsägaren inte har rätt 
till inlösning, har denne dock rätt till veder-
lag. (se också 79 §) 

(se 62 § 2 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna paragraf tillämpas också då inneha-

varen av en sådan andel eller rättighet som 
avses i 62 § 2 mom. har rätt att yrka inlös-

lösta. 
Om någon överenskommelse om inlösen-

rätten eller inlösenvillkoren när det gäller 
grundfondsandelar, optionsbevis eller andra 
särskilda rättigheter som berättigar till grund-
fondsandelar inte nås med den övertagande 
sparbanken, ska ärendet med iakttagande i 
tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 
18 kap. 3—5 och 8—10 § i aktiebolagslagen 
överlämnas till skiljemän för avgörande. En 
grundfondsandelsägare eller rättsinnehavare 
ska inleda ärendet senast en månad efter 
principalmötet. Efter att ärendet inletts har 
grundfondsandelsägaren och rättsinnehava-
ren rätt endast till lösenbeloppet. Om det se-
nare under inlösningsförfarandet fastställs att 
de inte har rätt till inlösen, har de rätt till fu-
sionsvederlag i enlighet med fusionsplanen. 
Om fusionen förfaller leder detta till att ock-
så inlösenförfarandet förfaller. 

 
 
 
Lösenbeloppet är det gängse pris som 

grundfondsandelen, optionsbeviset eller en 
annan särskild rättighet som berättigar till 
grundfondsandelar betingar omedelbart före 
fusionsbeslutet. När lösenbeloppet fastställs 
beaktas inte den negativa effekt som fusionen 
eventuellt har på värdet av den överlåtande 
sparbankens grundfondsandelar, optionsbe-
vis eller andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till grundfondsandelar. På lösenbe-
loppet ska betalas en årlig ränta för tiden 
från fusionsbeslutet till betalningen av lösen-
beloppet. Räntan ska svara mot den i 12 § i 
räntelagen (633/1982) avsedda referensrän-
tan. 

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad 
från det att domen vunnit laga kraft, dock 
inte förrän verkställandet av fusionen har re-
gistrerats. Lösenbeloppet kan deponeras en-
ligt vad som föreskrivs i 18 kap. 11 § 2 och 
3 mom. i aktiebolagslagen. 

Den övertagande sparbanken svarar för 
betalningen av lösenbeloppet. Den över-
låtande sparbanken ska utan dröjsmål un-
derrätta den övertagande sparbanken om 
lösningsanspråk. 

(se 1—4 mom.) 
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ning. Inlösningsyrkandet skall dock tillställas 
sparbanken en månad före den i 74 § 2 mom. 
avsedda utsatta dagen. Yrkandet på skiljeför-
farande skall delges senast denna utsatta dag. 

 
 

72 §  
De sparbanker som deltar i fusionen eller, 

om det är fråga om en dotterbolagsfusion, den 
sparbank som är moderföretag skall göra an-
mälan om fusionen till finansinspektionen. 
Anmälan, till vilken skall fogas fusionsplanen 
och de handlingar som avses i 73 § 2 mom., 
skall tillställas finansinspektionen innan spar-
banken ansöker om tillstånd enligt 73 § att 
verkställa fusionen. Finansinspektionen kan 
efter att ha fått anmälan kräva att få också 
andra uppgifter som den anser vara behövli-
ga. 

Finansinspektionen kan vid fusion som av-
ses i 60 § 2 mom. 1 punkten motsätta sig att 
fusionen sker före den dag som avses i 74 § 
2 mom. genom att underrätta registermyndig-
heten om detta, i det fall att fusionen sanno-
likt äventyrar förutsättningarna för den över-
tagande sparbankens fortsatta koncession. 
Sparbanken skall utan dröjsmål underrättas 
om att finansinspektionen motsätter sig fusio-
nen. 

Besvär över finansinspektionens beslut som 
avses i denna paragraf skall behandlas i 
brådskande ordning. 

 

 
(se 66 §) 

 
73 §  

För verkställande av fusion behövs regis-
termyndighetens tillstånd. Sparbanker skall 
ansöka om tillstånd inom fyra månader efter 
att fusionsplanen har godkänts. Vid dotter-
bolagsfusion skall moderföretaget ansöka om 
tillståndet. Om ansökan inte görs inom före-
skriven tid eller om tillstånd inte beviljas för-
faller fusionen. 

Till ansökan om tillstånd skall fogas fu-
sionsplanens bilagor samt fusionsbesluten. I 
protokollet eller protokollsutdraget över den 
överlåtande sparbankens fusionsbeslut skall 
för varje andelsslag anges i fråga om hur 
många grundfondsandelar ett krav som avses 
i 71 § 1 mom. har framställts. 

Registermyndigheten skall bevilja tillstånd 
under förutsättning att sparbankens borgenä-

 
(se 67 och 68 §) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 76 §) 
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rer som avses i 74 § inte motsätter sig ansö-
kan på det sätt som avses i 74 § eller, om de 
har motsatt sig, under förutsättning att de inte 
längre motsätter sig eller under förutsättning 
att de enligt en domstols laga kraft vunna 
dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar. Tillstånd till verk-
ställighet av fusionen får inte beviljas om fi-
nansinspektionen har motsatt sig fusionen i 
ett sådant fall som avses i 72 §. 

Har en borgenär motsatt sig fusion skall re-
gistermyndigheten begära Finansinspektio-
nens utlåtande om hur ett verkställande av fu-
sionen påverkar borgenärens ställning och om 
fusionen behöver verkställas utan dröjsmål 
för att en stabil verksamhet skall kunna tryg-
gas vid kreditinstituten. Registermyndigheten 
skall utan hinder av det som i 3 mom. före-
skrivs om villkoren för beviljande av verk-
ställighetstillstånd bevilja verkställighetstill-
stånd 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. 

 
 

74 §  
Registermyndigheten skall utfärda kungö-

relse på den överlåtande sparbankens borge-
närer. Kungörelse skall utfärdas också på den 
övertagande sparbankens borgenärer, om fu-
sionen enligt det utlåtande som avses i 66 § är 
ägnad att äventyra betalningen av sparban-
kens skulder. 

I den kungörelse som avses i 1 mom. skall 
nämnas att en borgenär har rätt att motsätta 
sig fusionen genom att skriftligen anmäla det-
ta till registermyndigheten inom en månad 
före den i kungörelsen utsatta dagen. Regis-
termyndigheten skall registrera kungörelsen 
och underrätta sparbanken om den senast fyra 
månader före den utsatta dagen samt publice-
ra kungörelsen två gånger i den officiella tid-
ningen, första gången senast tre månader och 
andra gången senast två månader före den 
utsatta dagen. 

Sparbanken skall senast tre månader före 
den utsatta dagen sända ett skriftligt medde-
lande om kungörelsen till sina kända borge-

 
(se 67 §) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 68 §) 
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närer. Ett av en styrelsemedlem i sparbanken 
eller av sparbankens verkställande direktör 
utfärdat intyg om att meddelandena sänts ut 
skall tillställas registermyndigheten senast en 
månad före den utsatta dagen. 

Om en borgenär motsätter sig ansökan skall 
registermyndigheten omedelbart efter utgång-
en av den tid som reserverats för ändamålet 
underrätta sparbanken och finansinspektionen 
om detta. 

Om innehavaren av en rättighet som avses i 
62 § 2 mom. är berättigad att yrka på inlös-
ning, skall i kungörelsen nämnas också detta 
samt hur inlösningsrätten skall förbehållas. 
Kreditinstitutet skall också sända rättsinneha-
varen meddelande om kungörelsen så som fö-
reskrivs i 3 mom. 

Registermyndigheten skall skjuta upp be-
handlingen av ansökan, om en borgenär och 
sparbanken tillsammans ber om det senast på 
den utsatta dagen eller om sparbanken ensam 
senast på den utsatta dagen ber om det eller 
om sparbanken visar att den har väckt talan 
för att få det fastställt att borgenären har fått 
betalning eller betryggande säkerhet för sin 
fordran. 

Domstolen skall utan dröjsmål behandla så-
dana ärenden som avses i 6 mom. 

 

 
 
 
 
 
(se 76 § 2 mom.) 
 
 
 
 
(se 71 § 2 mom.) 
 
 
 
 
 
 
(se 76 § 3 mom.) 

 
75 § 

Vad som i 73 och 74 § föreskrivs om bor-
genärer skall inte tillämpas på insättare. Den 
överlåtande sparbanken skall emellertid un-
derrätta insättarna om fusionen senast tre må-
nader före den tidsfrist som registermyndig-
heten sätter ut för de övriga borgenärerna 
med stöd av 74 §. I meddelandet skall uppges 
den övertagande sparbankens firma och ad-
ress. 

Av det meddelande som avses i 1 mom. 
skall framgå att i det fall att en insättares 
sammanlagda inlåning i de sparbanker som 
deltar i fusionen överstiger den maximigräns 
för insättningsgarantin som anges i 105 § i 
kreditinstitutslagen, skall på insättningsgaran-
tin tillämpas 112 § i den nämnda lagen. Insät-
taren har rätt att inom sex månader från mot-
tagandet av meddelandet, utan hinder av de 
ursprungliga avtalsvillkoren säga upp inlå-
ning som enligt 105 § i kreditinstitutslagen 
helt eller delvis faller utanför insättningsga-

 
(se 69 §) 
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rantin. Vad som föreskrivs i detta moment 
skall inte tillämpas om de överlåtande inlå-
ningsbankerna på det sätt som avses i 105 § 
6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas som en 
enda inlåningsbank vid tillämpning av den 
övre gräns som avses i den nämnda paragra-
fens 1 mom. 

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om insättare skall på motsvarande sätt tilläm-
pas på den övertagande sparbankens insättare 
om den övertagande sparbankens borgenärer 
skall höras enligt 74 § 1 mom. 
 
 
 
 

76 §  
Fusionen förfaller om inte sparbanken till 

registermyndigheten gör anmälan om verk-
ställande av fusionen inom fyra månader efter 
att fusionstillståndet beviljades. Vid dotterbo-
lagsfusion skall anmälan göras av moderföre-
taget. 

(se 3 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 1 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälan om verkställande av fusion ersät-

ter de registeranmälningar som avses i 2 kap. 
samt vid kombinationsfusion den registeran-
mälan som avses i 7 §. I övrigt skall i fråga 
om registrering av sådan nyemission och 

Verkställande av fusion och rättsverkningar 

75 §  
De sparbanker som deltar i fusionen ska 

inom sex månader från fusionsbeslutet till 
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av fusionen. I annat fall förfaller fu-
sionen. Till anmälan ska fogas 
 

1) de i fusionen deltagande sparbankernas 
styrelsemedlemmars och verkställande direk-
törers försäkran om att denna lag har iaktta-
gits vid fusionen, 

2) en revisors intyg om att den övertagande 
sparbanken får fullt vederlag för det belopp 
som tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns yttrande om den utredning som ska 
ingå i fusionsplanen enligt 3 § 2 mom. 
9 punkten,  

3) en styrelsemedlems eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 7 § har sänts, 

4) de i fusionen deltagande sparbankernas 
fusionsbeslut. 

Vid en dotterbolagsfusion svarar den över-
tagande sparbanken för att anmälan görs. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
1 mom. räcker det att till anmälan fogas för-
säkran av en styrelsemedlem eller verkstäl-
lande direktören i sparbanken om att denna 
lag har iakttagits vid fusionen samt ett intyg 
om att sådana meddelanden som avses i 7 § 
har sänts. 

(se 73 §) 
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emission av optionsrätter samt sådant uppta-
gande av lån mot konvertibla skuldebrev som 
behövs för erläggande av vederlag, i tillämp-
liga delar iakttas 2 kap. 

Till anmälan skall fogas de i fusionen del-
tagande sparbankernas styrelsemedlemmars 
och verkställande direktörs försäkran samt 
revisorernas intyg om att den övertagande 
sparbanken genom registreringen av fusionen 
får full betalning för det belopp som upptas i 
sparbankens eget kapital för de grundfonds-
andelar, optionsrätter och konvertibla skulde-
brev som ges som vederlag. 

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen (634/1984) har fastställts i fle-
ra än en av de i fusionen deltagande sparban-
kernas egendom, får fusionen inte registreras 
utan att sparbankens och inteckningshavarnas 
avtal om reglering av inteckningarnas för-
månsrätt samtidigt registreras på ansökan. 

En kombinationsfusion får inte registreras 
om inte den koncession samtidigt registreras 
som har beviljats den sparbank som upp-
kommer genom fusionen. (27.6.2003/590)  

Vid registreringen skall beaktas den plane-
rade registreringstidpunkten för verkställan-
de av fusionen, om det inte föreligger något 
hinder för detta och om tidpunkten inte infal-
ler senare än fyra månader från anmälan. 
 

 
 
 
 
(se 1 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 76 § 5 mom.) 
 
 
 
 
 
 
(se 62 § 1 mom.) 
 

 
 

(se 73 § 3 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 

(se 73 § 4 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 73 § 4 mom. och 74 § 6 och 7 mom.) 
 
 

76 § 
Registermyndigheten ska 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. Fusionen får dock 
inte registreras om Finansinspektionen har 
motsatt sig den på det sätt som avses i 66 § 
2 mom. 

Om en borgenär har motsatt sig fusionen, 
ska registermyndigheten utan dröjsmål in-
formera sparbanken efter den utsatta dagen 
samt begära Finansinspektionens utlåtande 
om huruvida fusionen behöver verkställas 
utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska 
kunna tryggas vid kreditinstituten och om hur 
ett verkställande av fusionen påverkar borge-
närens ställning.  

När en borgenär har motsatt sig fusionen 
förfaller den en månad efter den utsatta da-
gen. Registermyndigheten ska dock skjuta 



 RP 103/2007 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

223

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 63 §) 
 
 
 
(se 76 § 4 mom.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

upp behandlingen av ärendet, om sparbanken 
inom en månad från den utsatta dagen visar 
att den har väckt talan för fastställelse av att 
borgenären har fått betalning eller betryg-
gande säkerhet för sin fordran, eller om spar-
banken och borgenären tillsammans begär att 
behandlingen av ärendet ska skjutas upp. 
Domstolen ska behandla saken utan dröjs-
mål. Fusionen ska dock registreras trots att 
borgenären motsätter sig detta, om Finansin-
spektionen i sitt utlåtande anser att verkstäl-
landet av fusionen behöver verkställas utan 
dröjsmål för att en stabil verksamhet ska 
kunna tryggas vid kreditinstituten och att den 
inte försvagar borgenärens ekonomiska ställ-
ning. 

Fusionen kan verkställas trots att den över-
låtande sparbanken har försatts i likvidation, 
under förutsättning att sparbankens tillgångar 
inte har börjat skiftas så som avses i 113 §. 

Har företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen fastställts i flera än en av de i 
fusionen deltagande sparbankernas egendom, 
får fusionen inte registreras, om inte spar-
bankernas och inteckningshavarnas avtal om 
reglering av inteckningarnas företrädesrätt 
samtidigt registreras på ansökan. 

En kombinationsfusion får inte registreras 
om inte den genom fusionen bildade spar-
bankens koncession registreras samtidigt. 
 

 
77 §  

Den överlåtande sparbankens tillgångar och 
skulder, med undantag för yrkanden som 
grundar sig på 167 § i kreditinstitutslagen och 
51 § i revisionslagen (459/2007), övergår 
utan likvidationsförfarande till den överta-
gande sparbanken då verkställigheten av fu-
sionen har registrerats. Samtidigt upplöses 
den överlåtande sparbanken. 

 
 
 
 
 
 
 
Då den överlåtande sparbanken upplöses får 

dess grundfondsandelsägare rätt till vederlag 
och de blir grundfondsandelsägare i den över-
tagande sparbanken, om så har avtalats i fu-

77 § 
Den överlåtande sparbankens tillgångar 

och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till den övertagande sparbanken när 
verkställandet av fusionen har registrerats. 
Samtidigt upplöses den överlåtande sparban-
ken, och vid en kombinationsfusion uppkom-
mer den övertagande sparbanken. 

 
Den överlåtande sparbankens tillgångar 

och skulder får inte tas upp i den övertagan-
de sparbankens balansräkning till ett högre 
värde än de har för den övertagande spar-
banken. I samband med en fusion får ett åta-
gande att utföra arbete eller tillhandahålla 
en tjänst inte tas upp i balansräkningen. 

När verkställandet av fusionen registreras 
får den överlåtande sparbankens grund-
fondsandelsägare samt innehavare av op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter 
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sionsplanen. Samtidigt uppkommer rätt till 
det inlösningspris som avses i 71 §. Sådana 
andelar i den överlåtande sparbanken som ägs 
av den övertagande eller överlåtande spar-
banken medför emellertid inte rätt till veder-
lag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den överlåtande sparbankens styrelse och 

verkställande direktör skall avge slutredovis-
ning vid den överlåtande sparbankens princi-
palmöte. Slutredovisningen skall innefatta 
bokslut och koncernbokslut för den tid för 
vilken bokslut ännu inte har lagts fram vid det 
högsta beslutande organets sammanträde 
samt utredning om hur vederlaget skiftats. I 
fråga om granskningen av slutredovisningen 
iakttas i tillämpliga delar vad kreditinsti-
tutslagen föreskriver om revision av bokslut. I 
fråga om principalmötet tillämpas den här la-
gen. I fråga om klander av vederlagsskiftet 
och slutredovisningen, i fråga om lyftande av 
skiftesandel samt i fråga om fortsatt likvida-
tion efter att den överlåtande sparbanken upp-
lösts skall i tillämpliga delar iakttas 8 kap. i 
denna lag. Slutredovisningen skall anmälas 
för registrering så som föreskrivs i 156 § i 
kreditinstitutslagen. 

 

som berättigar till grundfondsandelar rätt till 
fusionsvederlag i enlighet med fusionsplanen. 
De nya grundfondsandelar som ges som fu-
sionsvederlag medför ägarrättigheter från 
och med registreringen, om inte en senare 
tidpunkt bestäms i fusionsplanen. Grund-
fondsandelarna medför dock ägarrättigheter 
senast ett år efter registreringen. Sådana 
grundfondsandelar i den överlåtande spar-
banken som ägs av den övertagande eller den 
överlåtande sparbanken medför inte rätt till 
fusionsvederlag. 

Om en förutsättning för att få fusionsveder-
lag är att mottagaren vidtar särskilda åtgär-
der, såsom att visa upp ett grundfondsbevis, 
och om vederlaget inte har krävts på detta 
sätt inom tio år från registreringen av verk-
ställandet av fusionen, kan den övertagande 
sparbankens principalmöte besluta att rätten 
till fusionsvederlag och de på detta baserade 
rättigheterna är förverkade. Det förverkade 
vederlaget tillfaller den övertagande spar-
banken. 

(se 78 §) 

 
 

(se 77 § 3 mom.) 
78 § 

Den överlåtande sparbankens styrelse och 
verkställande direktör ska så snart som möj-
ligt efter det att fusionen verkställts upprätta 
ett bokslut och en verksamhetsberättelse över 
den tid för vilken något bokslut inte har lagts 
fram på principalmötet (slutredovisning). 
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Slutredovisningen ska överlämnas till reviso-
rerna, som inom en månad ska ge en revi-
sionsberättelse om den. 

Styrelsen ska efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla samman prin-
cipalerna för att fastställa slutredovisningen. 
På mötet tillämpas vad som föreskrivs om 
principalmöte. 

Slutredovisningen ska anmälas för regi-
strering i enlighet med 156 § 1 mom. i kredit-
institutslagen. 
 

 
78 §  

Talan om fusionsbeslut skall anhängiggöras 
inom sex månader efter principalmötets be-
slut. Domstolen skall utan dröjsmål underrät-
ta registermyndigheten om att talan har 
väckts och om den laga kraft vunna domen i 
ärendet. 

Även om fusionen har registrerats förfaller 
den om fusionsbeslutet enligt domstolens laga 
kraft vunna dom är ogiltigt. Den överlåtande 
sparbanken och den övertagande sparbanken 
är solidariskt ansvariga för den övertagande 
sparbankens förpliktelser som har uppkommit 
efter registreringen av fusionen men innan 
registermyndigheten har kungjort domstolens 
laga kraft vunna dom. 
 

79 §  
(se 59 § 4 mom.) 
 
 
 
 
 
Fusionen återgår trots att den har registre-

rats, om fusionsbeslutet har ogiltigförklarats 
genom en dom som vunnit laga kraft. Den 
överlåtande sparbanken och den övertagande 
sparbanken ansvarar solidariskt för den över-
tagande sparbankens förpliktelser som har 
uppkommit efter registreringen av fusionen 
men före registreringen av domen. 
 

 
79 §  

Den som äger en grundfondsandel som 
skall lösas in skall mot inlösningsbeloppet 
överlämna grundfondsbeviset till sparbanken 
inom en månad efter att överenskommelse 
nåddes om inlösningspriset eller efter att be-
slutet om inlösningspriset vann laga kraft. 
Om detta försummas skall banken enligt la-
gen om deponering av pengar, värdeandelar, 
värdepapper eller handlingar som betalning 
eller till befrielse från annan fullgörelseskyl-
dighet (281/1931) utan dröjsmål och utan 
förbehåll om rätt att återfå beloppet deponera 
inlösningsbeloppet hos den länsstyrelse till 
vars område den överlåtande bankens hemort 
hör. Om inlösningsrätten inte är tvistig eller 
om beslutet om den har vunnit laga kraft utan 
att överenskommelse om inlösningsbeloppet 
samtidigt har nåtts eller beloppet bestämts, 
har den övertagande banken rätt att få ut 
grundfondsbeviset eller aktiebrevet genom att 

 
(se 74 §) 
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ställa en av skiljemännen godkänd säkerhet 
för lösenbeloppet. Den som äger grundfonds-
andelen har då rätt till gängse ränta på inlös-
ningspriset för tiden efter att säkerheten ställ-
des till dess att inlösningspriset slutligt har 
fastställts. 

Banken betraktas som ägare till grund-
fondsandelen då deponering eller ställande av 
säkerhet som avses ovan har skett. Innehava-
ren av grundfondsbeviset har endast rätt till 
inlösningspriset jämte ränta då han till banken 
överlämnar grundfondsbeviset eller aktiebre-
vet, som skall vara försett med behörig an-
teckning om överlåtelsen. 

Om grundfondsbeviset inte har överlämnats 
inom ett år efter att banken enligt 2 mom. 
blev ägare till grundfondsandelen, får ett nytt 
grundfondsbevis över grundfondsandelen ges 
till banken. I grundfondsbeviset skall anteck-
nas att det har utfärdats i stället för ett tidigare 
grundfondsbevis. Om det tidigare utfärdade 
grundfondsbeviset därefter överlämnas till 
banken, skall det makuleras. 

 
 
 Gränsöverskridande fusion 

79 a § 
En sparbank kan också delta i en sådan fu-

sion enligt 60 och 61 § där ett i 2 mom. av-
sett utländskt kreditinstitut eller ett i 16 kap. 
19 § 2 mom. i aktiebolagslagen avsett ut-
ländskt aktiebolag vars alla aktier ägs av den 
övertagande sparbanken fusioneras med en 
finsk sparbank, eller där en finsk sparbank 
fusioneras med ett i 2 mom. avsett utländskt 
kreditinstitut (gränsöverskridande fusion). 

En gränsöverskridande fusion kan verkstäl-
las enligt 1 mom. endast om det utländska 
kreditinstitutet är ett sådant kreditinstitut 
som kan jämställas med en sparbank och som 
avses i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut (utländsk spar-
bank) och som 

1) har ett kapital som motsvarar en spar-
banks grundkapital, är en juridisk person och 
har egendom som ensam svarar för sparban-
kens skulder och omfattas av de villkor enligt 
den nationella lagstiftningen som föreskrivs 
om skyddsåtgärder för delägare, medlemmar 
och utomstående i rådets första direktiv 



 RP 103/2007 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

227

68/151/EEG 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 och 

2) är registrerat i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
omfattas av lagstiftningen i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av dess stadgeenliga hemort 
eller platsen där centralförvaltningens eller 
huvudkontoret finns. 

Vid en gränsöverskridande kombinations-
fusion kan den övertagande sparbanken regi-
streras i en sådan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet vars lagstiftning 
inte tillämpas på den överlåtande sparban-
ken. 

Med sparbanker som deltar i en gränsöver-
skridande fusion avses nedan i detta kapitel 
överlåtande och övertagande sparbanker och 
utländska sparbanker. 

Vad som nedan i detta kapitel sägs om 
grundfondsandelar tillämpas på motsvaran-
de sätt på sådana motsvarande kapitalande-
lar i utländska sparbanker som kan överlåtas 
särskilt. 
 

 
 79 b § 

På gränsöverskridande fusioner tillämpas 
60—79 §, om inte annat föreskrivs i 79 a—
79 h §. 

Om den övertagande sparbanken vid fusio-
nen är registrerad eller registreras i någon 
annan stat, tillämpas dock inte 66 § 2 och 
3 mom. på fusionen. För en sådan fusion får 
registermyndigheten inte utfärda ett intyg 
som avses i 79 g § 5, om Finansinspektionen 
före beviljandet av ett sådant tillstånd som 
avses i 1 mom. i nämnda paragraf har med-
delat registermyndigheten att kreditinstitutet 
inte har iakttagit bestämmelserna om fusion 
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 
67 § 2 mom. endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig fusio-
nen. 

Om en övertagande sparbank som registre-
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ras i någon annan stat har för avsikt att efter 
fusionen fortsätta att bedriva kreditinstituts-
verksamhet i Finland, tillämpas på kreditin-
stitutet vad som bestäms om ett utländskt 
kreditinstituts verksamhet i Finland. 
 

 
 79 c § 

Sparbanker som deltar i en gränsöverskri-
dande fusion ska upprätta en fusionsplan en-
ligt 63 § och denna paragraf. För en ut-
ländsk sparbank ska fusionsplanen upprättas 
och undertecknas av sparbankens behöriga 
organ. 

Fusionsplanen ska utöver vad som anges i 
63 § 2 mom. innehålla 

1) utredning om bolagsformen för de i fu-
sionen deltagande sparbankerna samt för 
den utländska sparbank som bildas genom 
kombinationsfusion, 

2) uppgift om de register som de i fusionen 
deltagande utländska sparbankerna har regi-
strerats i och registrens kontaktuppgifter, 

3) vid absorptionsfusion den övertagande 
sparbankens stadgar sådana de träder i kraft 
i den ändrade lydelsen enligt 63 § 2 mom. 
3 punkten, 

4) förslag till tidpunkt från vilken transak-
tionerna i de i fusionen deltagande sparban-
kerna bokföringsmässigt anses utförda för 
den övertagande sparbankens räkning, 

5) utredning om den gränsöverskridande 
fusionens sannolika följder för sysselsätt-
ningen, 

6) utredning om de förfaranden enligt vilka 
detaljerade regler fastställs för arbetstagar-
nas deltagande i fastställandet av de rättig-
heter som gäller deras medverkan i den över-
tagande sparbanken, samt 

7) utredning om vilka bokslut i de i fusio-
nen deltagande sparbankerna som har an-
vänts för att fastställa villkoren för fusionen. 

Styrelsen i varje sparbank som deltar i fu-
sionen ska göra en utredning om fusionens 
sannolika konsekvenser för grundfondsan-
delsägarna, de röstberättigade insättare som 
avses i 4 § 5 punkten, borgenärerna och ar-
betstagarna till den del konsekvenserna inte 
framgår av fusionsplanen. 

Varje sparbank som deltar i fusionen ska 
hålla den i 3 mom. avsedda utredningen till-
gänglig för principalerna, grundfondsan-
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delsägarna, borgenärerna och företrädarna 
för personalen eller, om företrädare inte 
finns, för personalen och sända utredningen 
till grunfondsandelsägarna i enlighet med 
vad som föreskrivs i 72 §. 

Om sparbanken får ett yttrande av företrä-
darna för personalen om den i 3 mom. av-
sedda utredningen, ska det fogas till utred-
ningen och hållas tillgängligt för principa-
lerna, de röstberättigade insättarna och 
grundfondsandelsägarna samt sändas till 
dem i enlighet med vad som föreskrivs i 72 §. 
 

 
 79 d § 

På den rapport av en oberoende sakkunnig 
som gäller en plan för gränsöverskridande 
fusion och som avser en finsk sparbank till-
lämpas bestämmelserna om revisorsyttrande 
i 64 §. 

Styrelserna eller motsvarande behöriga 
organ i de sparbanker som deltar i en gräns-
överskridande fusion får dock gemensamt 
utse en eller flera oberoende sakkunniga för 
att lämna en gemensam rapport om planen 
för den gränsöverskridande fusionen till alla 
de sparbanker som deltar i fusionen. Som så-
dan rapportör kan också en oberoende sak-
kunnig utses enligt lagstiftningen i den med-
lemsstat vars lagstiftning tillämpas på den i 
fusionen deltagande utländska sparbanken. 
 

 
 79 e § 

De finska sparbanker som deltar i en 
gränsöverskridande fusion ska anmäla fu-
sionsplanen för registrering på det sätt som 
föreskrivs i 65 §. En rapport enligt 79 d § ska 
vid behov fogas till anmälan. Bestämmelser 
om borgenärsskyddet i finska sparbanker 
finns i 67—69 §. 

Vad som i 69 § föreskrivs om insättare och 
insättares uppsägningsrätt i samband med 
fusion gäller på motsvarande sätt sådana fu-
sioner där den övertagande sparbanken regi-
streras i någon annan stat. En insättare har 
uppsägningsrätt, om inlåning som omfattas 
av en insättningsgaranti enligt kreditinsti-
tutslagen efter åtgärden inte alls eller bara 
delvis kommer att omfattas av insättningsga-
ranti. Insättarens rätt att säga upp insätt-
ningen i enlighet med denna paragraf ska 
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nämnas i meddelandet till insättaren. Spar-
banken ska underrätta Finansinspektionen 
om uppsägningen utan dröjsmål efter det att 
tiden för uppsägning enligt denna paragraf 
har gått ut. 

I de fall som avses i 1 mom. ska sparban-
ken sammanställa en utredning om insätt-
ningsgarantin (insättningsgarantiutredning), 
i vilken sparbanken ska redogöra för insätt-
ningsgarantiarrangemangen före åtgärden 
och efter den samt för eventuella skillnader i 
fråga om vad insättningsgarantin täcker. 
Sparbanken ska inhämta Finansinspektio-
nens yttrande om utredningen. Till begäran 
om yttrande ska fogas de tilläggsupplysning-
ar som Finansinspektionen bestämmer. In-
sättningsgarantiutredningen och en kopia av 
Finansinspektionens yttrande ska fogas till 
det meddelande som ges till insättaren. 
 

 
 79 f § 

Om en finsk sparbank är övertagande 
sparbank vid en gränsöverskridande fusion, 
ska de i fusionen deltagande sparbankerna 
anmäla fusionen för registrering på det sätt 
som föreskrivs i 75 § inom sex månader från 
det att de finska sparbankerna som deltar i 
fusionen beslutat om fusionen och de övriga i 
fusionen deltagande sparbankerna har fått 
ett intyg om att de åtgärder och formaliteter 
som fusionen förutsätter har vidtagits. Inty-
get ska utfärdas av registermyndigheten eller 
en annan behörig myndighet i den stat vars 
lagstiftning tillämpas på den utländska spar-
bank som deltar i fusionen. 

I fråga om fusioner enligt denna paragraf 
tillämpas 76 § på villkoren för registrering 
av fusioner. Dessutom förutsätts det att de ut-
ländska sparbanker som deltar i fusionen 
godkänner lösningsrätten enligt 74 § och att 
bestämmelserna om arbetstagarnas repre-
sentation har fastställts enligt lagen om per-
sonalrepresentation i företagens förvaltning 
(725/1990), och att samtliga i fusionen delta-
gande sparbanker har godkänt fusionsplanen 
på lika villkor. 

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på 
tjänstens vägnar anmäla registreringen av 
fusionen till den utländska registermyndighet 
i vars register den överlåtande sparbanken 
är registrerad. 
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 79 g §

Om en finsk sparbank fusioneras med en 
övertagande utländsk sparbank, ska i fusio-
nen deltagande finska sparbanker hos regis-
termyndigheten inom fyra månader från fu-
sionsbeslutet ansöka om tillstånd att verkstäl-
la fusionen. I annat fall förfaller fusionen.  

Till ansökan ska fogas fusionsbesluten och 
intyg av en styrelsemedlem eller verkställan-
de direktören om att meddelandena enligt 
68 och 69 § har skickats. Om inlösenförfa-
rande enligt 74 § har inletts, ska detta anmä-
las till registermyndigheten i samband med 
att verkställandet anmäls. 

På förutsättningarna för att tillståndet ska 
kunna beviljas tillämpas 76 § vid fusioner en-
ligt denna paragraf, och dessutom förutsätts 
det att de utländska sparbanker som deltar i 
fusionen godkänner lösningsrätten enligt 
74 § och att registermyndigheten ges en ut-
redning om att personalens deltagande i den 
övertagande sparbanken ordnas på ett sätt 
som motsvarar artikel 16 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/56/EG om 
gränsöverskridande fusioner av bolag med 
begränsat ansvar. Registermyndighetens be-
slut om tillståndet ska registreras på tjäns-
tens vägnar. 

Om egendom som tillhör en finsk sparbank 
som deltar i fusion enligt denna paragraf 
omfattas av företagsinteckning enligt före-
tagsinteckningslagen (634/1984), får till-
stånd beviljas under förutsättning att en regi-
streringsduglig ansökan samtidigt är an-
hängig om överföring av inteckningen på en 
filial som inrättas i Finland eller att inteck-
ningen har dödats. 

För de finska sparbanker som deltar i en 
gränsöverskridande fusion utfärdar regis-
termyndigheten ett intyg om att ett i 1 mom. 
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de i fusionen del-
tagande finska sparbankerna har vidtagit 
alla åtgärder och alla lagstadgade formalite-
ter som fusionen förutsätter. I intyget ska an-
ges att ett till registermyndigheten anmält in-
lösenförfarande enligt 74 § har inletts. Inty-
get ska inom sex månader från utfärdandet 
lämnas till den behöriga myndigheten i den 
stat vars lagstiftning tillämpas på den över-
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tagande utländska sparbanken, annars för-
faller intyget. 

Efter anmälan från den utländska myndig-
heten som har registrerat fusionen ska regis-
termyndigheten utan dröjsmål och på tjäns-
tens vägnar avregistrera den fusionerade 
finska sparbanken. 
 

 
 79 h § 

Bestämmelser om rättsverkningarna av en 
gränsöverskridande fusion vid fusion enligt 
79 f § finns i 77 §. 

Den överlåtande sparbankens tillgångar 
och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till den övertagande sparbanken vid 
fusion enligt 79 g § när fusionen träder i 
kraft enligt lagstiftningen i den stat vars lag-
stiftning gäller för den övertagande sparban-
ken. Samtidigt upplöses den överlåtande 
finska sparbanken och den överlåtande spar-
bankens grundfondsandelsägare och inneha-
vare av optionsbevis och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till grundfondsande-
lar får rätt till fusionsvederlag i enlighet med 
fusionsplanen.  

De grundfondsandelar i den överlåtande 
sparbanken som den överlåtande sparbanken 
äger medför inte rätt till fusionsvederlag. 
 

 
 79 i § 

En gränsöverskridande fusion kan inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den 
har trätt i kraft enligt 79 h §. 
 

 
5 kap.  

Delning 

 
 
 

80 §  
En sparbank kan delas enligt vad som före-

skrivs i detta kapitel. Delningen sker så att 
sparbankens (ursprunglig sparbank) tillgångar 
och skulder utan likvidationsförfarande över-
förs till en eller flera sparbanker (övertagande 
sparbank), varvid den ursprungliga sparban-
ken upplöses. 

5 kap. 

Delning 

Definition av delning och olika sätt att verk-
ställa en delning 

80 §  
En sparbank (ursprunglig sparbank) kan 

delas så att dess tillgångar och skulder helt 
eller delvis övergår till en eller flera sparban-
ker (övertagande sparbank). 
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(se 81 §) 
 
 
 
 
 
 
 
 
På den ursprungliga sparbanken tillämpas 

vad som i 63 § föreskrivs om överlåtande 
sparbank. 

 

Om den ursprungliga sparbanken har en 
grundfond, får grundfondandelsägarna som 
delningsvederlag grundfondsandelar i den 
övertagande sparbanken. Delningsvederlaget 
får också bestå av pengar samt av annan 
egendom och åtaganden. Bestämmelser om 
grundfondsandelsägarnas rätt att kräva inlö-
sen av sina grundfondsandelar i stället för 
delningsvederlag finns i 87 f §. 

(se 87 h § 3 mom.) 

 
81 §  

Delningen kan ske så att 
1) alla tillgångar och skulder i den ur-

sprungliga sparbanken övergår till två eller 
flera övertagande sparbanker som skall bil-
das, varvid den ursprungliga sparbankens 
grundfondsandelsägare som vederlag får 
grundfondsandelar i den övertagande spar-
banken och den ursprungliga sparbanken upp-
löses, eller så att 

2) alla tillgångar och skulder i den ur-
sprungliga sparbanken övergår till två eller 
flera tidigare bildade sparbanker, varvid den 
ursprungliga sparbankens grundfondsan-
delsägare som vederlag får grundfondsande-
lar i den övertagande sparbanken och den ur-
sprungliga sparbanken upplöses. 

(se 1 mom. 2 punkten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid sådan delning som avses ovan i denna 

paragraf kan vederlaget dessutom bestå av 
pengar eller annan egendom. 

81 § 
En delning kan verkställas så att 
1) den ursprungliga sparbankens alla till-

gångar och skulder övergår till två eller flera 
övertagande sparbanker, varvid den ur-
sprungliga sparbanken upplöses (total del-
ning), eller så att 
 
 
 

(se 2 mom.) 
 
 
 
 
 
 

2) en del av den ursprungliga sparbankens 
tillgångar och skulder övergår till en eller 
flera övertagande sparbanker (partiell del-
ning). 

Med delning genom överlåtelse till en verk-
sam sparbank avses en delning där den över-
tagande sparbanken har bildats innan del-
ningen verkställs, och med delning genom 
överlåtelse till en sparbank som skall bildas 
avses en delning där den övertagande spar-
banken bildas i samband med delningen. En 
sparbank kan samtidigt delas genom överlå-
telse till såväl en verksam som en sparbank 
som skall bildas. 

(se 80 § 2 mom.) 
 
 
Med i delningen deltagande sparbanker 

avses i detta kapitel ursprungliga sparbanker 
och övertagande sparbanker. 
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(se 87 §) 
82 § 

För en sparbank som bildas vid delning ska 
ansökas om koncession enligt 17 § kreditin-
stitutslagen. En delning som avses i denna 
paragraf får inte registreras om inte konces-
sionen registreras samtidigt. 
 

 
 
 

82 §  
Den ursprungliga sparbankens styrelse skall 

göra upp en delningsplan, för vilken i tillämp-
liga delar gäller vad som i 64—67 § före-
skrivs om kombinationsfusion. Vid delning 
som avses ovan i 81 § 1 mom. 2 punkten skall 
delningsplanen dessutom undertecknas av 
den övertagande sparbankens styrelse. 

Delningsplanen skall dessutom innehålla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delningsplan och revisorsyttrande 

83 § 
De i delningen deltagande sparbankernas 

styrelser ska upprätta en skriftlig delnings-
plan som ska dateras och undertecknas. 

 
 
 
 
Delningsplanen ska uppta 
1) firmor, företags- och organisationsnum-

mer eller motsvarande identifieringsuppgifter 
och hemorter för de i delningen deltagande 
sparbankerna, 

2) en utredning om orsakerna till delning-
en, 

3) vid delning genom överlåtelse till en 
verksam sparbank ett förslag till eventuella 
ändringar i den övertagande sparbankens 
stadgar samt vid en delning genom överlåtel-
se till en sparbank som ska bildas förslag till 
stadgar för denna sparbank och till förfaran-
det vid val av dess verksamhetsorgan, 

4) vid delning genom överlåtelse till en 
verksam sparbank ett förslag till det antal 
grundfondsandelar av olika slag som eventu-
ellt ska ges som delningsvederlag och till hu-
ruvida de andelar som ges ska vara nya eller 
egna fondandelar som innehas av sparban-
ken samt vid en delning genom överlåtelse 
till en sparbank som bildas förslag till anta-
let grundfondsandelar av olika slag i den 
övertagande sparbanken, 

5) förslag till eventuellt annat delningsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
bevis eller andra särskilda rättigheter som 
berättigar till grundfondsandelar, de villkor 
som enligt 35 § 4 mom. är förenade med des-
sa, 

6) förslag till fördelning av delningsveder-
lag, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get och andra villkor för givande av vederlag 
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1) förslag till hur den ursprungliga sparban-
kens tillgångar och skulder skall fördelas 
mellan de sparbanker som deltar i delningen, 
samt 

2) utredning om omständigheter som kan 
vara av betydelse för värderingen av den 
egendom som tilldelas en övertagande spar-
bank. 

samt utredning om grunderna för dessa, 
7) utredning om eller förslag till de rättig-

heter som vid delningen tillkommer den som i 
den överlåtande sparbanken innehar op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar, 

8) vid en delning genom överlåtelse till en 
verksam sparbank ett förslag till eventuell 
ökning av den övertagande sparbankens 
grundkapital eller grundfond samt vid en 
delning genom överlåtelse till sparbank som 
ska bildas ett förslag till den övertagande 
sparbankens grundkapital och eventuella 
grundfond, 

9) utredning om den ursprungliga spar-
bankens tillgångar, skulder och eget kapital 
samt om de omständigheter som påverkar 
värderingen av dessa, förslag till fördelning 
av den ursprungliga sparbankens tillgångar 
och skulder mellan de i delningen deltagande 
sparbankerna samt förslag om den inverkan 
som delningen planeras få på den överta-
gande sparbankens balansräkning och om de 
bokföringsmetoder som ska tillämpas på del-
ningen, 

10) förslag till minskning av grundfonden 
så att medel kan betalas ut till den överta-
gande sparbankens grundfondsandelsägare 
eller överföras till en fond som hänförs till 
det fria egna kapitalet eller användas till 
omedelbar täckning av förlust som inte kan 
täckas med fritt eget kapital, 

11) förslag som avser de i delningen delta-
gande sparbankernas rätt att besluta om så-
dana arrangemang utöver sedvanlig affärs-
verksamhet som påverkar deras eget kapital 
eller antal grundfondsandelar, 

12) utredning om sådana kapitallån och 
åtaganden som kan jämställas med åtagan-
dena i 49 § 1 mom. 9 punkten i kreditinsti-
tutslagen samt med åtagandena i 46 § 3 och 
4 mom. och 47 § 1 mom. i nämnda lag be-
träffande vilka borgenärerna i enlighet med 
87 § kan motsätta sig delningen, 

13) utredning om det antal grundfondsan-
delar som den ursprungliga sparbanken och 
dess dottersammanslutningar äger i den 
övertagande sparbanken samt om det antal 
grundfondsandelar som de i delningen delta-
gande sparbankerna äger i den ursprungliga 
sparbanken, 

14) utredning om sådana företagsinteck-
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ningar i de i delningen deltagande sparban-
kernas egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen, 

15) utredning om eller förslag till särskilda 
förmåner och rättigheter för de i delningen 
deltagande sparbankernas förvaltningsråds- 
och styrelsemedlemmar, verkställande direk-
törer, revisorer och de revisorer som ger ytt-
rande om delningsplanen,  

16) förslag till den planerade tidpunkten för 
registrering av verkställandet av delningen, 
samt 

17) förslag till eventuella andra delnings-
villkor. 
 

 
 

(se 82 §) 
84 §  

De i delningen deltagande sparbankernas 
styrelser ska utse en eller flera av Central-
handelskammaren godkända revisorer med 
uppgift att ge varje i delningen deltagande 
sparbank ett yttrande om delningsplanen. I 
yttrandet ska bedömas om delningsplanen 
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om 
grunderna för bestämmande av delningsve-
derlaget samt om fördelningen av vederlaget. 
I yttrandet till den övertagande sparbanken 
ska dessutom nämnas om delningen kan 
äventyra betalningen av sparbankens skul-
der.  

Om samtliga i delningen deltagande spar-
bankers principaler och grundfondsandels-
ägare ger sitt samtycke, räcker det med ett 
yttrande om huruvida delningen kan äventyra 
betalningen av den övertagande sparbankens 
skulder. 
 

 
 
 
 
 
 

(se 82 §) 

Registrering av delningsplanen och anmä-
lan till Finansinspektionen samt kallelse på 

borgenärerna 

85 § 
Delningsplanen ska anmälas för registre-

ring inom en månad från undertecknandet av 
planen. Till anmälan ska fogas ett sådant ytt-
rande som avses i 84 §. 

Anmälan ska göras gemensamt av de spar-
banker som deltar i delningen. 

Delningen förfaller om anmälan inte görs 
inom föreskriven tid eller om registrering 
vägras. 



 RP 103/2007 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

237

 
 
 

(se 83 §) 
86 § 

De sparbanker som deltar i delningen ska 
göra anmälan om delningen till Finansin-
spektionen. Anmälan, till vilken delningspla-
nen och ett sådant yttrande som avses i 64 § 
ska fogas, ska tillställas Finansinspektionen 
inom den i 85 § 1 mom. föreskrivna tiden. 
Finansinspektionen kan efter att ha fått an-
mälan kräva att få också andra uppgifter som 
den anser vara behövliga. 

Finansinspektionen kan motsätta sig del-
ningen senast den dag som avses i 87 § 
2 mom. genom att underrätta registermyn-
digheten om detta, i det fall att delningen 
sannolikt äventyrar förutsättningarna för den 
i delningen deltagande sparbankens fortsatta 
koncession. Sparbanken ska utan dröjsmål 
underrättas om att Finansinspektionen mot-
sätter sig delningen. 

Besvär över Finansinspektionens beslut 
som avses i denna paragraf ska behandlas i 
brådskande ordning. 
 

 
 

(se 84 §) 
87 § 

De borgenärer vilkas fordran på den ur-
sprungliga sparbanken har uppkommit före 
registreringen av delningsplanen har rätt att 
motsätta sig delningen. Sådan rätt har även 
de borgenärer vilkas fordran får indrivas 
utan dom eller beslut på det sätt som före-
skrivs i lagen om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg (367/1961) och vil-
kas fordran har uppkommit senast den i 
2 mom. föreskrivna dagen. 

Registermyndigheten ska på ansökan av 
den ursprungliga sparbanken utfärda en kal-
lelse på de borgenärer som avses i 1 mom., i 
vilken nämns deras rätt att motsätta sig del-
ningen med ett skriftligt meddelande till re-
gistermyndigheten senast den dag som nämns 
i kallelsen. Ansökan om kallelse ska göras 
inom fyra månader från registreringen av 
delningsplanen, annars förfaller delningen. 
Registermyndigheten ska publicera kallelsen 
i den officiella tidningen senast tre månader 
före den utsatta dagen och registrera kallel-
sen på tjänstens vägnar. 

På ansökan av den övertagande sparban-
ken ska kallelse utfärdas också på den över-
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tagande sparbankens borgenärer, om del-
ningen enligt det revisorsyttrande som avses i 
84 § kan äventyra betalningen av den överta-
gande sparbankens skulder. På den överta-
gande sparbankens borgenärer tillämpas i så 
fall vad som i detta kapitel föreskrivs om den 
ursprungliga sparbankens borgenärer.  
 

 
 

(se 84 §) 
87 a § 

Sparbanken ska senast en månad före den 
utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kallelsen till sina kända borgenärer som 
avses i 87 § 1 mom. och vilkas fordran har 
uppkommit före registreringen av delnings-
planen. Om en grundfondsandelsägare i den 
ursprungliga sparbanken eller en innehavare 
av optionsbevis eller andra särskilda rättig-
heter som berättigar till grundfondsandelar 
har krävt inlösen i enlighet med 87 f §, ska 
borgenärerna underrättas om det antal 
grundfondsandelar och rättigheter som kra-
vet avser. Meddelandet kan sändas först efter 
det principalmöte som beslutat om delningen. 
Om sparbankens samtliga grundfondsan-
delsägare och innehavarna av de nämnda 
rättigheterna har meddelat att de avstår från 
sin inlösenrätt eller om de inte annars har 
rätt till inlösen, kan meddelandet dock sän-
das tidigare. 

Vad som i 69 § föreskrivs om den ur-
sprungliga och den övertagande sparbankens 
insättare tillämpas på den ursprungliga och 
den övertagande bankens insättare. 
 

 
 
 

83 §  
Beslut om delningen skall fattas av den ur-

sprungliga sparbankens principalmöte. Om en 
övertagande sparbank inte är en sparbank 
som bildas vid delningen, skall beslut om 
delningen dessutom fattas vid den övertagan-
de sparbankens principalmöte, om grund-
fondsandelar i den övertagande sparbanken 
ges som vederlag. 

 
 
I fråga om beslut om delning gäller i till-

lämpliga delar 69, 70, 72 och 78 §. 
 

Delningsbeslut 

87 b §  
I den ursprungliga sparbanken beslutar 

principalmötet om delningen. I en överta-
gande verksam sparbank beslutar principal-
mötet om delningen. 

Om inte något annat följer av stadgarna 
ska delningsbeslutet fattas av principalmötet 
i den ordning som anges i 9 §. I stadgarna 
kan emellertid inte tas in en bestämmelse 
som lindrar det majoritetskrav som anges i 
detta moment. 

Det principalmöte som beslutar om del-
ningen ska hållas inom fyra månader från 
registreringen av delningsplanen. I annat fall 
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På inlösning av grundfondsandelar och så-

dana rättigheter i den ursprungliga sparban-
ken som avses i 62 § 2 mom. tillämpas vad 
som föreskrivs i 62 § 2 mom. samt i 71 och 
79 §. 

förfaller delningen. Principalmötet ska dock 
hållas senast en månad före den i 87 § an-
givna dagen, om inte sparbankens samtliga 
grundfondsandelsägare samt eventuella in-
nehavare av optionsbevis och andra särskil-
da rättigheter som berättigar till grund-
fondsandelar har avstått från sin rätt att krä-
va inlösen. 

(se 87 f §) 

 
 

(se 83 §) 
87 c § 

Kallelse till det principalmöte som ska be-
sluta om delningen får inte utfärdas förrän 
delningsplanen har registrerats. Kallelsen 
ska utfärdas tidigast två månader och, om 
inte längre tid föreskrivs i sparbankens stad-
gar, senast en månad före principalmötet. 

I den ursprungliga sparbanken ska kallel-
sen, utöver vad som i stadgarna föreskrivs 
om principalmötet, sändas skriftligen till var-
je principal vars adress är känd för sparban-
ken. Den ursprungliga sparbanken ska inom 
den tid som avses i 1 mom. ge information 
om inlösenrätt enligt 87 f § till de grund-
fondsandelsägare och de innehavare av op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar vilka 
har rätt att kräva inlösen och vilkas adress 
är känd för sparbanken. Om sparbanken inte 
känner till alla lösningsberättigades adress 
ska ett meddelande om saken inom samma tid 
också publiceras i den officiella tidningen. 
 

 
 

(se 82 och 83 §) 
87 d § 

Följande handlingar ska under minst en 
månad före det principalmöte som beslutar 
om delningen hållas tillgängliga för princi-
palerna och grundfondsandelsägarna på de i 
delningen deltagande sparbankernas huvud-
kontor eller webbsidor, utan dröjsmål sändas 
till de principaler och grundfondsandelsäga-
re som ber om dem samt läggas fram på 
principalmötet: 

1) delningsplanen, 
2) varje i delningen deltagande sparbanks 

bokslut, verksamhetsberättelser och revi-
sionsberättelser för de tre senast avslutade 
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räkenskapsperioderna, 
3) de beslut om utbetalningar av medel som 

varje i delningen deltagande sparbank even-
tuellt har fattat efter sparbankens senaste rä-
kenskapsperiod, 

4) varje i delningen deltagande sparbanks 
delårsrapporter som har upprättats efter 
sparbankens senaste räkenskapsperiod, 

5) styrelsens redogörelse för händelser som 
efter det senaste bokslutet eller den senaste 
delårsrapporten väsentligt har påverkat 
sparbankens ställning, samt 

6) ett sådant yttrande om delningsplanen 
som avses i 84 §. 
 

 
 

(se 84 § 3 mom.) 
87 e §  

Den ursprungliga sparbankens delningsbe-
slut ersätter sådan teckning som gäller del-
ningsvederlag till den ursprungliga sparban-
kens principaler och innehavare av options-
bevis och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till grundfondsandelar samt sådana 
andra åtgärder som ger rätt till delningsve-
derlag. Vid en delning genom överlåtelse till 
en sparbank som ska bildas ersätter del-
ningsplanen också den övertagande spar-
bankens stiftelseurkund. 

Delningen förfaller om inte samtliga i del-
ningen deltagande sparbanker godkänner 
den i enlighet med den ursprungliga del-
ningsplanen. Registeranmälan ska omedel-
bart göras om ett beslut som innebär att del-
ningen förkastas eller om att delningen för-
fallit. 
 

 
 
 
 
 
 

(se 83 § 3 mom.) 

Inlösen av grundfondsandelar samt op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter 

som berättigar till grundfondsandelar 

87 f § 
Vid delning genom överlåtelse till en verk-

sam sparbank kan grundfondsandelsägarna 
och innehavarna av optionsbevis och andra 
särskilda rättigheter som berättigar till 
grundfondsandelar i den överlåtande spar-
banken kräva inlösen av dessa genom att be-
visligen före det principalmöte som beslutar 
om fusionen framställa sitt lösningsanspråk 
till den överlåtande sparbanken. Endast de 
grundfondsandelar kan inlösas som har an-
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mälts för registrering i grundfondsandelsbo-
ken före principalmötet eller den sista an-
mälningsdagen. Före fusionsbeslutet ska 
principalmötet underrättas om hur många 
grundfondsandelar och till grundfondsande-
lar berättigade rättigheter som krävs bli in-
lösta. 

Om någon överenskommelse om inlösen-
rätten eller inlösenvillkoren när det gäller 
delningsvederlag, optionsbevis eller andra 
särskilda rättigheter som berättigar till 
grundfondsandelar inte nås med den överta-
gande sparbanken, ska ärendet med iaktta-
gande i tillämpliga delar av vad som före-
skrivs i 18 kap. 3—5 och 8—10 § överlämnas 
till skiljemän för avgörande. En grund-
fondsandelsägare eller rättsinnehavare ska 
inleda ärendet senast en månad efter princi-
palstämman. Efter att ärendet inletts har 
grundfondsandelsägaren rätt till lösenbelop-
pet i stället för delningsvederlaget. En inne-
havare av ett optionsbevis eller någon annan 
särskild rättighet som berättigar till grund-
fondsandel har efter att ärendet inletts rätt 
endast till inlösenbeloppet. Om det senare 
under inlösenförfarandet fastställs att en 
grundfondsandelsägare eller en innehavare 
av ett optionsbevis eller någon annan sär-
skild rättighet som berättigar till grund-
fondsandelar inte har rätt till inlösen, har 
denne rätt till delningsvederlag i enlighet 
med delningsplanen. Om delningen förfaller 
leder detta till att också inlösenförfarandet 
förfaller. 

Inlösenpriset är det gängse priset på aktien 
före delningsbeslutet. När lösenbeloppet fast-
ställs beaktas inte den negativa effekt som 
delningen eventuellt har på värdet av den ur-
sprungliga sparbankens grundfondsandelar, 
optionsbevis eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till grundfondsandelar. På lö-
senbeloppet ska betalas en årlig ränta för ti-
den från fusionsbeslutet till betalningen av 
lösenbeloppet. Räntan ska svara mot den i 
12 § i räntelagen  avsedda referensräntan. 

Lösenbeloppet ska 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. i aktiebolagslagen. 

För betalningen av lösenbeloppet för del-
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ningsvederlaget svarar den övertagande 
sparbank vars vederlag har lösts in. De 
sparbanker som deltar i delningen svarar so-
lidariskt för lösenbeloppet för optionsbevisen 
och de övriga särskilda rättigheter som be-
rättigar till grundfondsandelar. Den ur-
sprungliga sparbanken ska utan dröjsmål 
underrätta den sparbank som ansvarar för 
betalningen av lösenbeloppet om lösningsan-
språk.  
 

 
84 §  

Den ursprungliga sparbanken skall för verk-
ställande av delningen ansöka om register-
myndighetens tillstånd, på vilket tillämpas 
72—75 §. 

Kungörelse som avses i 1 mom. skall vid 
delning enligt 81 § 1 mom. 2 punkten utfär-
das också på den övertagande sparbankens 
borgenärer, om delningen enligt ett sådant 
sakkunnigutlåtande som avses i 66 § är ägnad 
att äventyra betalningen av den övertagande 
sparbankens skulder. 

Den ursprungliga sparbanken skall anmäla 
om verkställandet av delningen till register-
myndigheten. Angående anmälan gäller vad 
som i 76 § 1—3 mom. föreskrivs om kombi-
nationsfusion. 

Delningen får inte registreras om inte den 
koncession samtidigt registreras som har be-
viljats den sparbank som bildas genom del-
ningen. 

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i den ursprung-
liga sparbankens egendom, får delningen inte 
registreras utan samtidig registrering av spar-
bankens och inteckningshavarnas avtal om 
delning av inteckningarna mellan den ur-
sprungliga sparbanken och de övertagande 
sparbankerna samt om reglering av förmåns-
rätten mellan inteckningarna. 

 

 
(se 87 och 87 a §) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 87 g §) 
 
 
 
 
(se 82 §) 
 
 
 
(se 87 h § 4 mom.) 

 
 
 
 
 

(se 84 § 3 mom.) 

Verkställande av delning och rättsverkning-
ar 

87 g 
De sparbanker som deltar i delningen ska 

inom sex månader från delningsbeslutet till 
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av delningen. I annat fall förfaller 
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delningen. Till anmälan ska fogas 
1) de i delningen deltagande sparbankernas 

styrelsemedlemmars och verkställande direk-
törers försäkran om att denna lag har iaktta-
gits vid delningen, 

2) en revisors intyg om att den övertagande 
sparbanken får fullt vederlag för det belopp 
som tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns yttrande om den utredning som ska 
ingå i delningsplanen enligt 83 § 2 mom. 
9 punkten, samt  

3) en styrelsemedlems eller verkställande 
direktörens intyg om att sådana meddelanden 
som avses i 87 a § har sänts. 

4) de i delningen deltagande sparbanker-
nas fusionsbeslut. 
 

 
 

(se 84 §) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se 80 § 2 mom.) 
 
 
 
 
(se 84 § 5 mom.) 

87 h §  
Registermyndigheten ska registrera del-

ningen, om ingen borgenär har motsatt sig 
den eller om borgenärerna enligt en dom-
stols dom har fått betalning eller betryggan-
de säkerhet för sina fordringar. Fusionen får 
dock inte registreras om Finansinspektionen 
har motsatt sig den på det sätt som avses i 86 
§ 2 mom. 

Om en borgenär har motsatt sig delningen, 
ska registermyndigheten utan dröjsmål in-
formera sparbanken efter den utsatta dagen. 
Delningen förfaller då en månad efter den ut-
satta dagen. Registermyndigheten ska dock 
skjuta upp behandlingen av ärendet, om 
sparbanken inom en månad från den utsatta 
dagen visar att det har väckt talan för faststäl-
lelse av att borgenären har fått betalning eller 
betryggande säkerhet för sin fordran, eller 
om sparbanken och borgenären tillsammans 
begär att behandlingen av ärendet ska skjutas 
upp. Domstolen ska behandla saken utan 
dröjsmål. 

Delningen kan verkställas trots att den ur-
sprungliga sparbanken har försatts i likvida-
tion, under förutsättning att sparbankens till-
gångar inte har börjat skiftas på det sätt som 
avses i 113 §. 

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i den ursprung-
liga sparbankens egendom, får delningen inte 
registreras om inte sparbankens och inteck-
ningshavarnas avtal om reglering av inteck-
ningarnas företrädesrätt samtidigt registreras 
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på ansökan. Om företagsinteckning enligt fö-
retagsinteckningslagen dessutom har fast-
ställts i den övertagande verksamma spar-
banken och en företagsinteckning i den ur-
sprungliga sparbanken förs över på den, får 
delningen inte registreras om inte den ur-
sprungliga och den övertagande sparbankens 
och inteckningshavarnas avtal om reglering 
av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt 
registreras på ansökan.  
 

 
85 §  

Den ursprungliga sparbankens tillgångar, 
skulder, avsättningar och reserver samt för-
bindelser övergår enligt delningsplanen till 
den övertagande sparbanken då verkställandet 
av delningen har registrerats. Samtidigt upp-
löses den ursprungliga sparbanken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ursprungliga sparbankens andelsägare 

blir då verkställigheten av delningen registre-
ras andelsägare i den övertagande sparbanken 
och får rätt till vederlag i enlighet med del-
ningsplanen. Samtidigt får de rätt till inlös-
ningspriset för grundfondsandelarna och de 
andelar som avses i 62 § 2 mom. Den ur-
sprungliga sparbankens egna grundfondsan-
delar medför emellertid inte rätt till vederlag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 i §  
Den ursprungliga sparbankens tillgångar 

och skulder övergår utan likvidationsförfa-
rande till de övertagande sparbankerna när 
verkställandet av delningen har registrerats. 
Vid en partiell delning övergår dock endast 
de enligt delningsplanen delade tillgångarna 
och skulderna. Vid en total delning upplöses 
samtidigt den ursprungliga sparbanken, och 
vid en delning genom överlåtelse till en spar-
bank som ska bildas uppkommer den överta-
gande sparbanken. 

Den ursprungliga sparbankens tillgångar 
och skulder får inte tas upp i en övertagande 
sparbanks balansräkning till ett högre eko-
nomiskt värde än de har för den övertagande 
sparbanken. I samband med en delning får 
ett åtagande att utföra arbete eller tillhanda-
hålla en tjänst inte tas upp i balansräkning-
en. 

När verkställandet av delningen registreras 
får den ursprungliga sparbankens grund-
fondsandelsägare samt innehavare av op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter som 
berättigar till grundfondsandelar rätt till del-
ningsvederlag i enlighet med delningsplanen. 
De nya grundfondsandelar som ges som del-
ningsvederlag medför ägarrättigheter från 
och med registreringen, om inte en senare 
tidpunkt bestäms i delningsplanen. Grund-
fondsandelarna medför dock ägarrättigheter 
senast ett år efter registreringen. Sådana 
grundfondsandelar i den ursprungliga spar-
banken som ägs av en övertagande sparbank 
eller den ursprungliga sparbanken medför in-
te rätt till delningsvederlag. 

Om en förutsättning för att få delningsve-
derlag är att mottagaren vidtar särskilda åt-
gärder, såsom att visa upp ett grundfondsbe-
vis, och om vederlaget inte har krävts på det-
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Den ursprungliga sparbankens styrelse och 

verkställande direktör skall avge slutredovis-
ning, på vilken tillämpas 77 § 3 mom. 

(se 86 § 1 mom.) 
 
 
 
 
 
 
(se 86 § 2 mom.) 

ta sätt inom tio år från registreringen av 
verkställigheten av delningen, kan den över-
tagande sparbankens principalmöte besluta 
att rätten till delningsvederlag och de på det-
ta baserade rättigheterna är förverkade. Det 
förverkade vederlaget tillfaller den överta-
gande sparbanken. 

(se 87 j §) 
 
 
Om det vid en total delning uppdagas till-

gångar som inte är skiftade enligt delnings-
planen, tillhör dessa de övertagande spar-
bankerna i samma förhållande som den ur-
sprungliga sparbankens nettotillgångar ska 
skiftas enligt delningsplanen, om inte annat 
föreskrivs i delningsplanen. 

De i delningen deltagande sparbankerna är 
solidariskt ansvariga för den ursprungliga 
sparbankens skulder som har uppkommit in-
nan verkställandet av delningen registrerats. 
Om den ursprungliga sparbanken har skulder 
som en annan sparbank svarar för enligt del-
ningsplanen, uppgår sparbankens samman-
lagda ansvar dock till högst värdet av de net-
totillgångar som återstår för den eller övergår 
till den. En borgenär kan med åberopande av 
det solidariska ansvaret kräva betalning för 
en skuld som nämns i delningsplanen först 
när det har konstaterats att borgenären inte 
får betalning av gäldenären eller ur en säker-
het. I 87 f 5 mom. föreskrivs om ansvaret för 
lösenbeloppet. Vad som föreskrivs ovan i 
detta moment om skulder tillämpas inte på 
sådana skulder eller delar av skulder som kan 
ersättas ur den insättningsgarantifond som 
avses i 7 kap. i kreditinstitutslagen eller den 
ersättningsfond som avses i 6 kap. i lagen om 
värdepappersföretag (579/1996).  
 

 
86 §  

Om det vid sådan delning som avses i 81 § 
1 mom. 1 punkten uppdagas tillgångar som 
inte är skiftade enligt delningsplanen, tillhör 
dessa grundfondsandelsägarna i den ur-
sprungliga sparbanken och de parter som an-
ges i stadgarna, i samma förhållande som det 
ursprungliga kreditinstitutets nettoegendom 
skall skiftas enligt delningsplanen. 

De vid delningen övertagande sparbankerna 
är solidariskt ansvariga för den ursprungliga 

 
(se 87 i § 5 mom.) 
 
 
 
 
 
 

 
(se 87 i § 6 mom.) 
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sparbankens skulder som har uppkommit in-
nan verkställandet av delningen registrerats. 
Om det ursprungliga kreditinstitutet har skul-
der för vilka ett annat företag svarar enligt 
delningsplanen, uppgår kreditinstitutets sam-
manlagda ansvar dock högst till värdet av den 
nettoegendom som återstår för det eller över-
går till det. En borgenär kan med åberopande 
av det solidariska ansvaret kräva betalning för 
en skuld som upptas i delningsplanen först 
när det har konstaterats att borgenären inte får 
betalning av gäldenären eller ur en säkerhet. 
Vad som föreskrivs ovan i detta moment om 
skulder tillämpas inte på sådana skulder eller 
delar av skulder som kan ersättas ur den i 
95 § i kreditinstitutslagen avsedda insätt-
ningsgarantifonden eller den i 6 kap. i lagen 
om värdepappersföretag (579/1996) avsedda 
ersättningsfonden. 
 
 

87 §  
I fråga om en sparbank som bildas i enlig-

het med detta kapitel iakttas i tillämpliga de-
lar vad som föreskrivs i 61 § 1 mom. 

 

 
(se 82 §) 

 
 

(se 85 § 3 mom.) 
87 j §  

Vid en total delning ska den ursprungliga 
sparbankens styrelse och verkställande di-
rektör så snart som möjligt efter det att del-
ningen verkställts upprätta ett bokslut och en 
verksamhetsberättelse över den tid för vilken 
något bokslut inte har lagts fram på princi-
palmötet (slutredovisning). Slutredovisningen 
överlämnas till revisorerna, som inom en 
månad ska ge en revisionsberättelse om den. 
Styrelsen ska efter att ha fått revisionsberät-
telsen utan dröjsmål sammankalla principa-
lerna för att fastställa slutredovisningen. På 
mötet tillämpas vad som föreskrivs om prin-
cipalmöte. 

Slutredovisningen ska anmälas för regi-
strering i enlighet med 156 § 1 mom. i kredit-
institutslagen. 
 

 
 

(se 83 § 2 mom.) 
87 k § 

Delningen återgår trots att den har regi-
strerats, om delningsbeslutet har ogiltigför-
klarats genom en dom som vunnit laga kraft. 
Den ursprungliga sparbanken och en överta-
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gande sparbank ansvarar solidariskt för den 
övertagande sparbankens förpliktelser som 
har uppkommit efter registreringen av del-
ningen men före registreringen av domen. 
 

 
88 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
En sparbank kan överlåta sin affärsverk-

samhet så att 
1) den överlåtande sparbankens alla till-

gångar och skulder övergår till ett eller flera 
övertagande företag, eller så att 
 

2) en del av den överlåtande sparbankens 
tillgångar och skulder övergår till ett eller fle-
ra övertagande företag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

88 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

En sparbank kan överlåta sin affärsverk-
samhet så att 

1) den överlåtande sparbankens alla till-
gångar och skulder övergår till ett eller flera 
övertagande kreditinstitut i aktiebolagsform, 
eller så att 

2) en del av den överlåtande sparbankens 
tillgångar och skulder övergår till ett eller fle-
ra övertagande företag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

En sparbank som överlåter sin affärsverk-
samhet enligt 2 mom. 1 punkten ska ombildas 
till en stiftelse eller upplösas på det sätt som 
anges i 92 §.  
 

 
89 §  

Beslut om sådan överlåtelse av affärsverk-
samheten som avses i 88 § 2 mom. 1 punkten 
skall fattas enligt vad som föreskrivs i 69 § 
och 70 § 1 mom. 

I fråga om överlåtelse av affärsverksamhe-
ten iakttas i tillämpliga delar 82 § och 84 § 
1 och 3—5 mom., likväl inte 66 och 67 §, 
dock så att borgenärsförhörsförfarandet enligt 
84 § 1 mom. gäller endast överförbara skul-
der. 

I fråga om överlåtelse av affärsverksamhe-
ten iakttas i tillämpliga delar 86 § 2 mom. 

 
 
 
Den överlåtande sparbankens tillgångar, 

skulder, avsättningar och reserver samt för-
bindelser övergår i enlighet med överlåtelse-
planen till det övertagande företaget när över-
låtelsen har registrerats eller, i sådana fall 
som avses i 90 § vid den tidpunkt som anges i 
92 § 4 mom. 

 
 
 
 
 

89 §
(se 3 mom.) 
 
 
 
I fråga om överlåtelse av affärsverksamhe-

ten iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna 
i 83, 85 och 86 § om delningsplan, registre-
ring av delningsplan och anmälan av del-
ningsplan till Finansinspektionen och Fi-
nansinspektionens rätt att motsätta sig en 
delning, samt bestämmelserna i 87 § 1 och 
2 mom. och 87 a § om borgenärsskydd och i 
87 g och 87 h § om verkställande av delning, 
dock så att borgenärsförhörsförfarandet gäll-
er endast överförbara skulder. 

Den överlåtande sparbankens tillgångar, 
skulder, avsättningar och reserver samt åta-
ganden enligt överlåtelseplanen övergår i en-
lighet med överlåtelseplanen till det överta-
gande företaget när överlåtelsen har registre-
rats. Vid överlåtelse av affärsverksamheten 
tillämpas bestämmelserna i 87 i § 2 mom. 
och i tillämpliga delar bestämmelserna i 
nämnda paragrafs 6 mom. Vid upplösning av 
affärsverksamheten tillämpas i tillämpliga 
delar bestämmelserna i 87 k §. Om det över-
tagande företaget är ett nybildat företag, ska 
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(se 1 mom.) 
Vid sådan överlåtelse av affärsverksamhe-

ten som avses i 88 § 2 mom. 1 punkten har 
den överlåtande sparbankens grundfondsan-
delsägare och innehavare av rättigheter som 
avses i 62 § 2 mom. rätt att yrka inlösning i 
enlighet med 71 § 1 mom. Ägaren till en an-
del som avses ovan i detta moment får rätt till 
inlösningspriset då verkställigheten av överlå-
telsen av affärsverksamheten har registrerats. 

 
 
 
 
Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 

om borgenärer skall tillämpas på den för vil-
ken ett kreditinstitut har ställt borgen eller in-
gått någon annan därmed jämförbar förbin-
delse eller som på grund av ett derivatavtal 
med kreditinstitutet kan få en penningfordran, 
om förbindelsen överförs på någon annan än 
ett annat kreditinstitut. 

det registreras samtidigt med överlåtelsen. 
Beslut om sådan överlåtelse av affärsverk-

samheten som avses i 88 § 2 mom. 1 punkten 
ska fattas enligt vad som föreskrivs i 87 b § 
1 och 2 mom. samt 87 c § och 87 d §. Be-
stämmelserna i 87 e § 2 mom. tillämpas på 
beslutet. Vid sådan överlåtelse av affärsverk-
samhet som avses i detta moment tillämpas 
bestämmelserna i 87 f § på inlösen av den 
ursprungliga sparbankens grundfondsande-
lar och de rättigheter som avses i 87 f §. 
Ägaren till en andel eller rättighet som avses 
ovan i detta moment får rätt till inlösnings-
priset då verkställigheten av överlåtelsen av 
affärsverksamheten har registrerats. 

Paragrafens bestämmelser om borgenärer 
ska tillämpas på den för vilken ett kreditinsti-
tut har ställt borgen eller ingått någon annan 
därmed jämförbar förbindelse eller som på 
grund av ett med kreditinstitutet ingånget de-
rivatavtal kan få en penningfordran om för-
bindelsen övergår på någon annan än ett an-
nat kreditinstitut. 
 

 
90 §  

Om den överlåtande sparbankens alla till-
gångar, skulder och förbindelser samt övriga 
rättigheter och förpliktelser i enlighet med 
88 § 2 mom. 1 punkten till sina bokförings-
värden överförs till ett kreditinstitut som skall 
bildas för att fortsätta den överlåtande spar-
bankens verksamhet och vederlaget består 
enbart av aktier i det övertagande kreditinsti-
tutet, skall på överlåtelsen inte tillämpas 82 § 
eller 84 § 1 mom. 

En sparbank som överlåter sin affärsverk-
samhet på det sätt som avses i denna paragraf 
kan ombildas till en stiftelse. 

 

90 § 
Om den överlåtande sparbankens alla till-

gångar, skulder och förbindelser samt övriga 
rättigheter och förpliktelser i enlighet med 
88 § 2 mom. 1 punkten till sina bokförings-
värden överförs till ett kreditinstitut i aktie-
bolagsform som ska bildas för att fortsätta 
den överlåtande sparbankens verksamhet och 
vederlaget består enbart av aktier i det över-
tagande kreditinstitutet, ska 83 §, 86, 87 eller 
87 a § på överlåtelsen inte tillämpas. 

En sparbank som överlåter sin affärsverk-
samhet på det sätt som avses i denna paragraf 
kan ombildas till en stiftelse. 
 

 
92 §  

Beslut om ombildande av en sparbank till 
en stiftelse eller om försättande av en spar-
bank i likvidation skall fattas samtidigt som 
ett beslut om överlåtelse av affärsverksamhe-
ten enligt 90 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

En stiftelse får inte registreras om inte kon-
cessionen för det kreditinstitut som skall bil-
das registreras samtidigt. 

92 §
Beslut om ombildande av en sparbank till 

en stiftelse eller om försättande av en spar-
bank i likvidation ska fattas samtidigt som ett 
beslut om överlåtelse av affärsverksamheten 
enligt 88 § 2 mom. 1 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

En stiftelse får inte registreras om inte 
överlåtelse av affärsverksamhet enligt 88 § 
2 mom. och, vid överlåtelse av affärsverk-
samhet enligt 90 §, dessutom koncessionen 
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för det kreditinstitut som ska bildas registre-
ras samtidigt. Styrelsen i en sparbank som 
ombildats till stiftelse skall lämna slutredo-
visning enligt 87 j § till principalmötet. 
 

 
120 § 

Om en sparbanks egendom har avträtts till 
konkurs behöver insättarna inte anmäla eller 
bevaka sina tillgodohavanden på inlånings-
konton, om inte annat följer av 121 § 2 mom. 
Vad som i detta moment föreskrivs om insät-
tare tillämpas inte på insättningsgarantifon-
den då insättarnas rättigheter har övergått till 
den med stöd av 65 j § 7 mom. kreditinsti-
tutslagen. (19.5.2004/410)  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

120 § 
Om en sparbanks egendom har avträtts till 

konkurs, behöver insättarna inte anmäla eller 
bevaka sina tillgodohavanden på inlånings-
konton, om inte annat följer av 121 § 2 mom. 
Vad som i detta moment föreskrivs om insät-
tare tillämpas inte på insättningsgarantifon-
den då insättarnas rättigheter har övergått till 
den med stöd av 105 § 7 mom. i kreditinsti-
tutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
122 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Principalmötet beslutar med stöd av 97 c § 

kreditinstitutslagen om väckande av ska-
deståndstalan för sparbankens räkning. Sty-
relsen har dessutom rätt att besluta om väck-
ande av skadeståndstalan som baserar sig på 
en straffbar gärning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

122 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Principalmötet beslutar med stöd av 167 § 
kreditinstitutslagen om väckande av ska-
deståndstalan för sparbankens räkning. Sty-
relsen har dessutom rätt att besluta om väck-
ande av skadeståndstalan som baserar sig på 
en straffbar gärning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
125 § 

Finansinspektionen och sparbanksinspek-
tionen har, om de anser att insättarnas eller 
grundfondsandelsägarnas intresse kräver det, 
rätt att för en sparbanks räkning väcka ska-
deståndstalan mot en person eller sam-
manslutning som avses i 97 c § kreditinsti-
tutslagen. 

125 § 
Finansinspektionen och sparbanksinspek-

tionen har, om de anser att insättarnas eller 
grundfondsandelsägarnas intresse kräver det, 
rätt att för en sparbanks räkning väcka ska-
deståndstalan mot en person eller sam-
manslutning som avses i 167 § i kreditinsti-
tutslagen. 
 

 
132 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om finansministeriets tillstånd till ökning 

av grundfonden med medel ur reservfonden 
eller till fusion har sökts före denna lags 
ikraftträdande, skall på förfarandet tillämpas 
39, 78 eller 81 § i den sparbankslag som 
gäller vid ikraftträdandet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

(upphävs) 
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
Om en plan om fusion, delning eller över-

låtelse av affärsverksamhet har anmälts för 
registrering före denna lags ikraftträdande, 
tillämpas på fusionen, delningen eller överlå-
telsen av affärsverksamhet de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet. 

Efter att denna lag har antagits kan regis-
termyndigheten registrera och utfärda kallel-
se angående fusions- eller delningsplanen om 
gränsöverskridande fusion eller delning, och 
en finsk sparbank som deltar i fusionen eller 
delningen kan utfärda kallelse till det princi-
palmöte som beslutar om godkännandet av 
planen, så som bestäms i denna lag. 

——— 
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10. 

Lag  

om ändring av 3 kap. 7 a § och 4 a kap. 5 b § i värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 kap. 7 a § och 

4 a kap. 5 b §, sådana de lyder i lag 646/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 kap.  

Offentlig handel och annat yrkesmässigt 
ordnat förfarande för handel med värde-

papper 

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 förflutit 
från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i 
aktiebolagslagen endast om Finansinspektio-
nen har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 

3 kap. 

Offentlig handel och annat yrkesmässigt 
ordnat förfarande för handel med värde-

papper 

7 a § 
Om en fondbörs deltar i en gränsöverskri-

dande fusion eller delning inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, får register-
myndigheten inte för en sådan fusion utfärda 
ett intyg som avses i 4 § i lagen om europa-
bolag eller i 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen 
och i fråga om delning i 17 kap. 25 § i aktie-
bolagslagen, om Finansinspektionen, innan 
ett tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda pa-
ragraf har beviljats, har meddelat register-
myndigheten att fondbörsen inte har iakttagit 
bestämmelserna om fusion eller delning eller 
om avslutande av verksamheten i Finland. 
Tillstånd får beviljas inom en månad från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 
17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast 
om Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig fusionen, delningen eller 
flyttningen av hemort i samband med bildan-
det av ett europaföretag. 
 

 
4 a kap. 

Clearingverksamhet 

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 § 

4 a kap. 

Clearingverksamhet 

5 b § 
Om en clearingorganisation deltar i en 

gränsöverskridande fusion eller delning inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
får registermyndigheten inte för en sådan fu-
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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 aktiebo-
lagslagen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig en flytt-
ning av hemorten. 

sion utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. 
i lagen om europabolag eller i 16 kap. 26 § 
och i fråga om delning i 17 kap. 25 § i aktie-
bolagslagen, om Finansinspektionen, innan 
ett tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda pa-
ragraf har beviljats, har meddelat register-
myndigheten att clearingorganisationen inte 
har iakttagit bestämmelserna om fusion eller 
delning eller om avslutande av verksamheten 
i Finland. Tillstånd får beviljas inom en må-
nad från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig fusionen, 
delningen eller flyttningen av hemort i sam-
band med bildandet av ett europaföretag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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11. 

 

Lag  

om ändring av 2 kap. 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i  lagen av den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och termi-

ner (772/1988) 2 kap. 15 §, sådan den lyder i lag 647/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 kap.  

Optionsföretaget och marknadsparterna 

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 europabolagsförordning-
en, får registermyndigheten inte för denna fu-
sion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i la-
gen om europabolag, om Finansinspektionen 
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. 

2 kap. 

Optionsföretaget och marknadsparterna 

15 §  

Fusion och delning som gäller en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet 

Om ett optionsföretag deltar i en gräns-
överskridande fusion eller delning inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, får 
registermyndigheten inte för en sådan fusion 
utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i la-
gen om europabolag (742/2004) eller i 
16 kap. 26 § i aktiebolagslagen, och i fråga 
om delning i 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, 
om Finansinspektionen innan ett tillstånd 
som avses i 2 mom. i nämnda paragraf har 
beviljats har meddelat registermyndigheten 
att optionsföretaget inte har iakttagit be-
stämmelserna om fusion eller delning 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. eller i 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig fusionen 
eller delningen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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12. 

 

Lag  

om ändring av lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 januari 1994 om placeringsfonder (48/1999) 29 b, 29 c och 34 b §, 

sådana de lyder, 29 b och 34 b § i lag 755/2004 och lag 648/2006 samt 29 c § i nämnda lag 
755/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 b § 
Om ett fondbolag 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 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 aktiebolagslagen 
endast om Finansinspektionen har meddelat 
att den inte motsätter sig en flyttning av hem-
orten. 

 
 
 
 
Om det övertagande bolaget som registreras 

i någon annan stat än Finland har för avsikt 
att efter fusionen fortsätta att bedriva fond-
verksamhet i Finland, tillämpas på bolaget 
vad som bestäms om ett utländskt fondbolags 
rätt att bedriva fondverksamhet i Finland. 

29 b § 
Om ett fondbolag deltar i en gränsöverskri-

dande fusion eller delning inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, får register-
myndigheten inte för en sådan fusion utfärda 
ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om 
europabolag eller i 16 kap. 26 § i aktiebo-
lagslagen och i fråga om delning i 17 kap. 
25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektio-
nen, innan tillståndet har beviljats, har med-
delat registermyndigheten att fondbolaget 
inte har iakttagit bestämmelserna om fusion 
eller delning och om fortsättande av verk-
samheten i Finland eller avslutande av verk-
samheten och inte heller bestämmelserna om 
fusion, upplösning eller överlåtelse av för-
valtningen av en placeringsfond som fondbo-
laget förvaltar. Tillstånd får beviljas inom en 
månad från den dag som avses i 16 kap. 6 § 
2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig fusionen, 
delningen eller flyttningen av hemort i sam-
band med bildandet av ett europaföretag. 

Om det övertagande bolaget som har regi-
strerats i en annan stat har för avsikt att efter 
fusionen eller delningen fortsätta att bedriva 
fondverksamhet i Finland, tillämpas på bola-
get vad som bestäms om utländska fondbo-
lags rätt att bedriva fondverksamhet i Fin-
land. 
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29 c § 
När ett fondbolag som bedriver verksamhet 

som avses i 5 § 2 mom. flyttar sin hemort till 
någon annan stat eller vid en fusion det över-
tagande bolaget registreras i någon annan stat 
än Finland, gäller i fråga om fondbolagets 
skyldighet att göra en ersättningsfondutred-
ning och om en investerares uppsägningsrätt 
på motsvarande sätt vad som bestäms i 20 c § 
i lagen om värdepappersföretag. 

29 c § 
När ett fondbolag som bedriver verksamhet 

som avses i 5 § 2 mom. flyttar sin hemort till 
en annan stat eller när vid fusion eller del-
ning det övertagande bolaget är registrerat 
eller registreras i någon annan stat än Fin-
land, gäller för fondbolagets skyldighet att 
göra en ersättningsfondutredning och för en 
investerares uppsägningsrätt på motsvarande 
sätt vad som bestäms i 20 c § i lagen om vär-
depappersföretag. 
 

 
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. 
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. i 
denna lag. Tillstånd får beviljas innan en må-
nad 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. 

 
 
 
 
 
 
Det övertagande bolaget som registreras i 

någon annan stat än Finland kan efter fusio-
nen fortsätta förvaringsinstitutets verksamhet 
i Finland under de förutsättningar som anges i 
11 § 2 mom. 

34 b § 
Om ett förvaringsinstitut deltar i en gräns-

överskridande fusion eller delning inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, får 
registermyndigheten inte för en sådan fusion 
eller delning utfärda ett intyg som avses i 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag eller i 
16 kap. 26 § i aktiebolagslagen och i fråga 
om delning i 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, 
om Finansinspektionen, innan ett tillstånd 
som avses i 2 mom. i nämnda paragraf har 
beviljats, har meddelat registermyndigheten 
att förvaringsinstitutet inte har iakttagit be-
stämmelserna om fusion, delning eller avslu-
tande av verksamheten i Finland och inte hel-
ler bestämmelserna i 11 § 2 mom. i denna 
lag. Tillstånd får beviljas inom en månad från 
den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 
17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast 
om Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig fusionen, delningen eller 
flyttningen av hemort i samband med bildan-
det av ett europaföretag. 

Ett övertagande bolag som har registrerats 
i en annan stat kan efter fusionen eller del-
ningen fortsätta förvaringsinstitutets verk-
samhet i Finland under de förutsättningar 
som anges i 11 § 2 mom. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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13. 

Lag  

om ändring av 20 b och 20 c § i lagen om värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 20 b § och 20 c § 

1 mom., sådana de lyder i lag 754/2004 och 650/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

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 
om Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig en flyttning av hemorten. 

 
 
 
 
 
Om det övertagande bolaget som registreras 

i någon annan stat än Finland har för avsikt 
att efter fusionen fortsätta att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland, tillämpas på 
bolaget vad som bestäms om ett utländskt 
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland. 

 

20 b § 

Fusion och delning som avser en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området 

Om ett värdepappersföretag deltar i en 
gränsöverskridande fusion eller delning inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
får registermyndigheten inte för en sådan fu-
sion eller delning utfärda ett intyg som avses 
i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller i 
16 kap. 26 § i aktiebolagslagen och i fråga 
om delning i 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, 
om Finansinspektionen innan tillståndet har 
beviljats har meddelat registermyndigheten 
att värdepappersföretaget inte har iakttagit 
bestämmelserna om fusion eller delning och 
om fortsättande av verksamheten i Finland 
eller avslutande av verksamheten. Tillstånd 
får beviljas inom en månad från den dag som 
avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 
2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finans-
inspektionen har meddelat att den inte mot-
sätter sig fusionen, delningen eller flyttningen 
av hemort i samband med bildandet av ett 
europaföretag. 
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20 c § 

Ersättningsfondutredning 

Om ett värdepappersföretags hemort flyttas 
till någon annan stat eller det övertagande bo-
laget vid en fusion registreras i någon annan 
stat, skall värdepappersföretaget sammanstäl-
la en utredning om ersättningssystemet för 
investerare (ersättningsfondutredning), i vil-
ken värdepappersföretaget skall redogöra för 
arrangemangen i anslutning till ersättningssy-
stemet för investerare före åtgärden och efter 
den samt för eventuella skillnader i fråga om 
vad skyddet täcker. Värdepappersföretaget 
skall begära Finansinspektionens utlåtande 
om ersättningsfondutredningen. Till begäran 
om utlåtande skall fogas de tilläggsutredning-
ar som Finansinspektionen bestämmer. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 c § 

Ersättningsfondutredning 

Om ett värdepappersföretags hemort flyttas 
till en annan stat inom Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet eller det övertagande 
bolaget vid en fusion eller delning är regi-
strerat eller registreras i en annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
ska värdepappersföretaget sammanställa en 
utredning om ersättningssystemet för investe-
rare (ersättningsfondutredning), i vilken vär-
depappersföretaget ska redogöra för arran-
gemangen i anslutning till ersättningssyste-
met för investerare före och efter åtgärden 
samt för eventuella skillnader i fråga om vad 
skyddet täcker. Värdepappersföretaget ska 
begära Finansinspektionens utlåtande om er-
sättningsfondutredningen. Finansinspektio-
nen bestämmer vilka tilläggsutredningar som 
ska fogas till begäran om utlåtande. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den 
20  . 

——— 
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14. 

 

Lag  

om ändring av 14 b § i lagen om värdeandelssystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 14 b §, sådan den 

lyder i lag 651/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

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 bestämmelser-
na 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 hem-
orten. 

14 b § 

Fusion och delning som avser en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området 

Om värdepapperscentralen deltar i en 
gränsöverskridande fusion eller delning inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
får registermyndigheten inte för en sådan fu-
sion eller delning utfärda ett intyg som avses 
i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 
16 kap. 26 § i aktiebolagslagen och i fråga 
om delning i 17 kap 25 § i aktiebolagslagen 
om Finansinspektionen innan ett tillstånd har 
beviljats har meddelat registermyndigheten 
att värdepapperscentralen inte har iakttagit 
bestämmelserna om fusion eller delning eller 
om avslutande av verksamheten i Finland. 
Tillstånd får beviljas inom en månad från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 
17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast 
om Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig fusionen, delningen eller 
flyttningen av hemort i samband med bildan-
det av ett europaföretag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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15. 

 

Lag  

om ändring av 30 b § lagen om pantlåneinrättningar  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i  lagen av den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 30 b §, sådan 

den lyder i lag 640/2006), som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

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. 

30 b §  

Fusion och delning som gäller en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

Om en pantlåneinrättning deltar i en gräns-
överskridande fusion eller delning inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, får 
registermyndigheten inte för en sådan fusion 
utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i la-
gen om europabolag (742/2004) eller i 
16 kap. 26 § i aktiebolagslagen och i fråga 
om delning i 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, 
om Finansinspektionen innan ett tillstånd 
som avses i 2 mom. i sistnämnda paragraf 
beviljats har meddelat registermyndigheten 
att pantlåneinrättningen inte har iakttagit be-
stämmelserna om fusion eller delning 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. eller i 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig fusionen 
eller delningen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 

 
 
 

 


