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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
statsgaranti i samband med utbetalning av depositioner 
vid Kaupthing Banks filial i Finland 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att Riksdagen 
enligt 82 § 2 mom. i grundlagen ger sitt sam-
tycke till att statsrådet eller, på de villkor 
statsrådet bestämmer, finansministeriet utan 
krav på motsäkerhet kan ge statsgaranti som 
borgen för arrangemang i samband med de-
positioner i Kaupthing Bank hf:s filial i Fin-
land.   Tre finländska affärsbanker har kom-
mit överens om att utbetalningen av ca 
10 000 insättares depositioner på ca 115 mil-
joner euro ska tryggas genom ett separat bo-
lag som bildats och finansieras av Nordea 
Bank Finland Abp, OP-Pohjola-gruppen och 

Sampo Bank Abp. Det är fråga om en uppgö-
relse inom den privata sektorn till mark-
nadsmässiga villkor, där ovan nämnda ban-
ker bär den kommersiella risken och kredit-
risken i anknytning till arrangemanget. Upp-
görelsen ändrar inte på gällande principer för 
insättningsgaranti i Finland. Även om arran-
gemanget godkänts av de isländska myndig-
heterna, kan utbetalningen av depositioner i 
ett senare skede påverkas av återvinningsta-
lan som väcks på Island eller av andra jäm-
förbara rättsliga risker, som det är nödvän-
digt att skydda sig mot med statsgaranti. 

————— 
 
 
 
 

MOTIVERING

Isländska staten har tagit kontroll över 
Kaupthing Bank hf. Vid bankens finländska 
filial, vars verksamhet har avbrutits med Fi-
nansinspektionens beslut, finns depositioner 
från ca 10 000 insättare till ett belopp av ca 
115 miljoner euro. 

En uppgörelse har nåtts inom den privata 
sektorn för utbetalning av depositionerna vid 
filialen. Enligt denna lösning ska det bildas 
ett separat bolag som tar det ekonomiska an-
svaret för utbetalningen av depositionerna 
vid Kaupthing hf i Finland till insättarna. 
Mot detta överlämnas till det separata bolaget 
som pant eller genom köp lånefordringar och 
andra tillgångar från Kaupthing Bank hf.  Det 
separata bolaget finansieras av tre affärsban-
ker - Nordea Bank Finland Abp, OP-Pohjola-
gruppen och Sampo Bank Abp – för att bola-
get ska kunna ordna återbetalningen av depo-
sitionerna.  Det är således fråga om en upp-
görelse, där dessa tre banker bär den kom-
mersiella risken och kreditrisken. Uppgörel-
sen ändrar inte på gällande principer för in-
sättningsgaranti i Finland. 

Detta arrangemang har i sin helhet god-
känts av de isländska myndigheterna, som 
anser att det till fullo följer Islands lagstift-
ning.  Trots detta kan medlen bli föremål för 
återvinningsanspråk eller andra jämförbara 
anspråk, som om de godkänns av domstol 
kan medföra ekonomiska påföljder för de tre 
banker som deltar i uppgörelsen eller för 
bankernas separata bolag. Av denna anled-
ning har bankerna som villkor för arrange-
manget ställt att eventuella rättsliga risker på 
grund av konkursrättsliga anspråk beträffan-
de medlen inte ska falla på deras ansvar.  Så-
lunda förutsätter en uppgörelse inom den pri-
vata sektorn i praktiken att finska staten be-
viljar de finländska instanser som deltar i ar-
rangemanget en garanti mot dessa rättsliga 
risker.  Att frågan sköts med en garanti bör 
anses som ett bättre alternativ än ett direkt 
statslån som beviljas den isländska banken. 

På den garanti som föreslås tillämpas lagen 
om statens långivning samt statsborgen och 
statsgaranti (449/1988). Garantin kan dock 
beviljas utan att någon garantiavgift tas ut 
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samt utan tryggande säkerhet. När statsrådet 
beslutar om beviljande av statsgarantin bör 
det samtidigt fastställa de närmare villkor 
som finansministeriet ska iaktta när det god-
känner garantins slutliga struktur och belopp. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
 
att Riksdagen enligt 82 § 2 mom. i grund-

lagen ger sitt samtycke till att statsrådet el-
ler, på villkor som statsrådet närmare fast-
ställer, finansministeriet utan krav på motsä-
kerhet kan bevilja statsgaranti, med vilken 

finska staten åtar sig att till fullt belopp er-
sätta Nordea Bank Finland Abp, OP-
Pohjola-gruppen och Sampo Bank Abp samt 
dessa bankers separata bolag eller deponen-
ter av Kaupthing Bank hf:s filial i Finland 
för alla skador som de eventuellt orsakas av 
återvinningsanspråk eller andra motsvaran-
de insolvensrättsliga anspråk med anledning 
av återbetalningen av depositionerna vid 
Kaupthing Bank hf:s filial i Finland, dock så 
att garantin högst gäller anspråk beträffande 
ett maximalt sammanlagt depositionsbelopp 
på 115 000 000 euro. 
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