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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av aktiebolagslagen och försäkringsbo-
lagslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att aktiebo-
lagslagen ändras för att ett direktiv om änd-
ring av Europeiska unionens kapitaldirektiv 
och direktiv om företagsarrangemang ska 
kunna genomföras. Syftet med direktivet och 
lagförslaget är att minska de kostnader aktie-
bolagen har för fusions- och delningsförfa-
randen på grund av den bolagsrättsliga re-
gleringen. 

I direktivet föreskrivs om ett oberoende 
sakkunnigutlåtande, som ges om annat än 
penningvederlag när ett aktiebolag grundas 
och när bolagets aktiekapital höjs, om offent-
liggörande av fusions- och delningsplanen, 
om borgernärsskydd vid fusion och delning, 
om handlingar som gäller fusion och delning, 
och hur de hålls tillgängliga och sänds, om 
behörighetsfördelningen mellan bolagsstäm-
man och styrelsen vid beslut om fusion och 
delning samt om vissa i regleringsavseende 
enklare företagsarrangemang. 

De föreslagna ändringarna i aktiebolagsla-
gen gäller undantag från upprättande av fu-
sions- och delningshandlingar i vissa situa-

tioner, hur stämmohandlingarna hålls till-
gängliga och sänds samt styrelsens behörig-
het att besluta om fusion eller delning i vissa 
situationer. De föreslagna bestämmelserna i 
aktiebolagslagen tillämpas i regel på samtliga 
aktiebolag. För att bibehålla enhetlighet i ak-
tiebolagslagen föreslås att direktivets krav på 
framläggande och sändande av stämmohand-
lingarna tillämpas också på andra bolags-
stämmor än sådana som beslutar om fusion 
eller delning. 

Dessutom föreslås att försäkringsbolagsla-
gen ändras på motsvarande sätt som aktiebo-
lagslagen till den del den gällande försäk-
ringsbolagslagen motsvarar de bestämmelser 
i aktiebolagslagen som ska ändras. De speci-
albestämmelser i försäkringsbolagslagen som 
avviker från aktiebolagslagen föreslås inte bli 
ändrade. 

Propositionen hänför sig till Finlands med-
lemskap i Europeiska unionen, vilket medför 
en skyldighet att sätta i kraft de nationella 
bestämmelser som är nödvändiga för att följa 
direktivet senast den 30 juni 2011. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Genom Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2009/109/EG av den 16 september 
2009 om ändring av rådets direktiv 
77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG 
och av direktiv 2005/56/EG vad gäller rap-
porterings- och dokumentationskrav i sam-
band med fusioner och delningar (nedan änd-
ringsdirektivet) ändras följande direktiv när 
det gäller rapporterings- och dokumenta-
tionskrav vid fusioner och delningar: 

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

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

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

- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om 
gränsöverskridande fusioner av bolag med 
begränsat ansvar (nedan direktivet om gräns-
överskridande fusioner). 

Bakgrunden till ändringsdirektivet är det 
åtgärdsprogram som Europeiska rådet fast-
ställde vid sitt möte i mars 2007 och enligt 
vilket den administrativa bördan på företagen 
bör minskas med 25 procent fram till år 
2012 för att förbättra konkurrenskraften hos 
företagen i gemenskapen. Bestämmelserna 
om fusion och delning som en del av bolags-
rätten har identifierats som ett av de områden 
som ålägger företag ett flertal informations-
krav, av vilka vissa framstår som föråldrade 
eller alltför långtgående. Genom ändringsdi-
rektivet ses dessa skyldigheter över och må-
let är att minska den administrativa bördan 

på företagen i gemenskapen till vad som är 
absolut nödvändigt för att skydda andra be-
rörda parters intressen. Syftet med ändrings-
direktivet är förutom att åstadkomma änd-
ringar i rättsläget också att göra regleringen 
klarare och lättare att förstå, förenkla och 
luckra upp informationsskyldigheten, som 
kan vara överlappande och i vissa situationer 
onödig, samt att bättre än tidigare beakta da-
gens tekniska möjligheter. 

 
 

2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

I Finland föreskrivs om fusion och delning 
av aktiebolag i 16 och 17 kap. i aktiebolags-
lagen (624/2006). Dessa kapitel  reviderades 
i samband med den totalreform av aktiebo-
lagslagstiftningen som trädde i kraft den 
1 september 2006 och genom vilken be-
stämmelserna i kapital-, fusions- och del-
ningsdirektiven beaktades. Direktivet om 
gränsöverskridande fusioner har genomförts i 
Finland genom en ändring (1415/2007) av 
aktiebolagslagen. Ändringen trädde i kraft 
den 31 december 2007. 

I 16 kap. i aktiebolagslagen finns bestäm-
melser om definitioner på och olika sätt att 
genomföra en fusion, fusionens återgång och 
klander av fusionsbeslut. De i fusionen del-
tagande bolagens styrelser skall upprätta en 
fusionsplan. En revisor ger varje i fusionen 
deltagande bolag ett yttrande om fusionspla-
nen. Borgenärsskyddet vid fusion har genom 
bestämmelserna i lagen ordnats så att samma 
förfarande iakttas som vid minskning av ak-
tiekapitalet. Beslut om fusion fattas antingen 
av bolagets styrelse eller av bolagsstämman. 
Om rätten för aktieägarna i varje i förfaran-
det deltagande bolag att ta del av behövliga 
handlingar föreskrivs på motsvarande sätt 
som i 5 kap. 21 § 1 mom. i aktiebolagslagen. 

Bestämmelserna om förfarandet vid del-
ning i 17 kap. i aktiebolagslagen motsvarar i 
huvudsak bestämmelserna om förfarandet vid 
fusion. 
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I 16 och 17 kap. i aktiebolagslagen före-
skrivs också om gränsöverskridande fusion 
och delning. Regleringen av nationell fusion 
och delning och av gränsöverskridande fu-
sion baserar sig huvudsakligen på de direktiv 
som ändras genom det aktuella ändringsdi-
rektivet. 

Ett centralt syfte med den gällande lagen är 
att trygga en effektiv och konkurrenskraftig 
företagsverksamhet så att minoritetsaktie-
ägarnas och borgenärernas ställning skyddas 
i tillräcklig utsträckning. Detta syfte har upp-
nåtts bl.a. genom att olika formföreskrifter 
och begränsningar luckrats upp och slopats. I 
aktiebolagslagen beaktas redan relativt hel-
täckande de undantag som de gällande direk-
tiven om företagsarrangemang medger. 

Den gällande aktiebolagslagen uppfyller 
största delen av kraven i ändringsdirektivet. 
Vissa ändringar behöver dock göras i aktie-
bolagslagen för att ändringsdirektivet ska 
kunna genomföras. 

Bestämmelser om fusion och delning i för-
säkringsbolag finns i försäkringsbolagslagen 
(521/2008). I fråga om bestämmelserna i 
ändringsdirektivet motsvarar försäkringsbo-
lagslagen aktiebolagslagen med några få un-
dantag. 

 
2.2 Utvecklingen i de övriga EU-

länderna 

Också i de övriga medlemsstaterna i Euro-
peiska unionen pågår arbetet med att genom-
föra direktivet. I Sverige publicerades i sep-
tember 2010 en promemoria med förslag till 
behövliga ändringar i aktiebolagslagen för att 
direktivet ska kunna genomföras (Ds 
2010:32). De ändringar som föreslås i pro-
memorian gäller revisors yttrande i samband 
med fusion och delning, information till bo-
lagsstämman och andra i fusionen deltagande 
bolag om väsentliga ändringar som har in-
träffat efter det att fusionsplanen upprättades, 
framläggande av en delårsrapport i stället för 
ett mellanbokslut, offentliggörande av stäm-
mohandlingarna på bolagets webbplats som 
ett alternativ till att de sänds samt ett förenk-
lat delningsförfarande i vissa situationer. En 
proposition med förslag till ändring av aktie-
bolagslagen kommer troligen att överlämnas 
till riksdagen sommaren 2011. 

3  Ändringsbehov 

3.1 Ändringar i kapitaldirektivet (artikel 
1 i ändringsdirektivet) 

Kapitaldirektivets tillämpningsområde (punkt 
1) 

Genom ändringsdirektivet har artikel 1.1 i 
kapitaldirektivet ändrats så, att kapitaldirek-
tivet i Finland tillämpas endast på publika 
aktiebolag, vilket överensstämmer med Fin-
lands anslutningsfördrag. Eftersom direktivet 
utgör minimireglering, kan dess bestämmel-
ser fortfarande tillämpas också på privata ak-
tiebolag, om det av nationella skäl anses be-
hövligt. Vissa på direktivet baserade be-
stämmelser i den gällande aktiebolagslagen 
tillämpas också på privata aktiebolag (t.ex. 
2 kap. 8 § och 9 kap. 14 § om betalning av 
teckningspriset med apportegendom). Aktie-
bolagslagen behöver inte ändras. 

 
 
 

Oberoende sakkunnigutlåtande vid bildandet 
av ett aktiebolag (punkt 2) 

Genom ändringsdirektivet lades det till ar-
tikel 10 i kapitaldirektivet till en ny 5 punkt 
där det i första stycket sägs att medlemssta-
terna får besluta att inte tillämpa artikelns be-
stämmelse om ett oberoende sakkunnigutlå-
tande på bildandet av ett nytt företag genom 
en fusion eller delning om ett oberoende sak-
kunnigutlåtande upprättas om fusions- eller 
delningsplanen. 

Den regleringsmöjlighet som avses i artikel 
10.5 första stycket i kapitaldirektivet utnytt-
jas redan i den gällande aktiebolagslagen och 
något oberoende sakkunnigutlåtande krävs 
inte i samband med registrering. I detta avse-
ende uppfyller regleringen i aktiebolagslagen 
direktivets krav. Eftersom det i den gällande 
lagen inte fordras att två olika utlåtanden 
upprättas i samband med fusion och delning, 
är den möjlighet till undantag som fogats till 
artikel 10.5 andra stycket i kapitaldirektivet 
utan betydelse med tanke på den nationella 
regleringen. Aktiebolagslagen behöver inte 
ändras på grund av denna punkt i ändringsdi-
rektivet. 
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Oberoende sakkunnigutlåtande vid ökning av 
aktiekapitalet (punkt 3) 

Genom ändringsdirektivet har artikel 27.3 i 
kapitaldirektivet ändrats. I punkt 3 första 
stycket sägs att medlemsstaterna kan besluta 
att inte kräva ett sådant oberoende sakkun-
nigutlåtande som avses i artikel 27.2 i kapi-
taldirektivet om ökningen av det tecknade 
kapitalet sker för att genomföra en fusion, 
delning eller ett offentligt erbjudande om köp 
eller byte och i syfte att ersätta aktieägarna i 
ett bolag som upplöses genom fusionen, de-
las eller är föremål för det offentliga erbju-
dandet om köp eller byte. Enligt andra styck-
et i den ändrade artikeln 27.3 i kapitaldirekti-
vet är detta möjligt vid fusioner och delning-
ar endast om ett oberoende sakkunnigutlå-
tande har upprättats om den lagstadgade pla-
nen för arrangemanget. 

Enligt tredje stycket i den ändrade artikeln 
27.3 i kapitaldirektivet får medlemsstaterna 
föreskriva att det utlåtande som avses i arti-
kel 27 och det oberoende sakkunnigutlåtan-
det om fusions- eller delningsplanen får upp-
rättas av samma sakkunniga person eller per-
soner, om medlemsstaterna beslutar att till-
lämpa punkt 2 i artikeln vid en fusion eller 
delning. 

Den möjlighet till undantag som anges i 
första och andra stycket i artikel 27.3 i kapi-
taldirektivet har redan beaktats i Finlands 
gällande aktiebolags- och värdepappers-
marknadslagstiftning. Aktiebolagslagen, vär-
depappersmarknadslagen (495/1989) och fi-
nansministeriets förordning om innehåll och 
offentliggörande av anbudshandlingar samt 
om ömsesidigt erkännande av anbudshand-
lingar som godkänts inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (479/2006) be-
höver inte ändras för att artikel 1.3 i änd-
ringsdirektivet ska kunna genomföras. 

 
3.2 Ändringar i fusionsdirektivet (artikel 

2 i ändringsdirektivet) 

Tillämpningsområde (punkt 1) 

Genom ändringsdirektivet har fusionsdi-
rektivet ändrats så, att fusionsdirektivet i Fin-
land tillämpas endast på publika aktiebolag, 
vilket överensstämmer med Finlands anslut-

ningsfördrag. Eftersom direktivet utgör mi-
nimireglering, kan dess bestämmelser fortfa-
rande tillämpas också på privata aktiebolag. 
Aktiebolagslagen behöver inte ändras. 

 
Offentliggörande av fusionsplanen (punkt 2) 

Genom artikel 2.2 i ändringsdirektivet änd-
rades fusionsdirektivet så att det till artikel 
6 om offentliggörande av fusionsplanen lades 
till stycken som tar upp offentliggörande på 
elektronisk väg. Elektroniskt offentliggöran-
de tillåts på tre alternativa sätt. 

Den gällande aktiebolagslagen uppfyller de 
krav som uppställts i ändringsdirektivet på 
alternativet att offentliggöra via en central 
elektronisk plattform. Vid det nationella hö-
rande som ordnades i samband med bered-
ningen av ändringsdirektivet ansågs det inte 
nödvändigt med en möjlighet att offentliggö-
ra fusionsplanen på bolagets egen webbplats. 
Aktiebolagslagen, handelsregisterlagen och 
handelsregisterförordningen samt lagstift-
ningen om grunderna för avgifter i fråga om 
handelsregistret behöver inte ändras för att 
artikel 2.2 i ändringsdirektivet ska kunna 
genomföras. 

 
Styrelsens behörighet i det övertagande bola-
get (punkt 3) 

Enligt artikel 8 i fusionsdirektivet behöver 
lagstiftningen i en medlemsstat inte föreskri-
va att fusionen ska godkännas av bolags-
stämman i det övertagande bolaget, om de 
villkor som uppräknas i första stycket led a—
c är uppfyllda. 

Genom artikel 2.3 i ändringsdirektivet fo-
gades ett nytt andra stycke till artikel 8 i fu-
sionsdirektivet. Enligt det ska vid tillämp-
ningen av första stycket led b (aktieägares 
rätt att ta del av fusionshandlingarna där bo-
laget har sitt säte) artikel 11.2, 11.3 och 
11.4 i fusionsdirektivet tillämpas. 

I aktiebolagslagen och bokföringslagen 
finns inga bestämmelser om de undantag som 
anges i ändringsdirektivet, dvs. principerna 
för upprättande av bokslut och verksamhets-
berättelse i samband med fusion samt resul-
taträkningens och balansräkningens uppställ-
ning. Den gällande aktiebolagslagen och 
bokföringslagen uppfyller artikel 2.3 i änd-
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ringsdirektivet till den del ändringsdirektivet 
gäller tillämpning av artikel 11.2 i fusionsdi-
rektivet på mellanbokslut. Det är inte ända-
målsenligt att ändra aktiebolagslagen och 
bokföringslagen så att de särskilda principer 
för upprättande av bokslut och verksamhets-
berättelse eller resultaträkningens och balans-
räkningens uppställning som tillåts i artikel 
11.2 andra stycket i fusionsdirektivet tas in i 
den lagstiftning som gäller mellanbokslut 
och verksamhetsberättelse i samband med 
fusion, eftersom detta i onödan skulle göra 
regleringen mer komplicerad och inte medfö-
ra motsvarande nytta. 

Enligt det inledande stycket i 16 kap. 11 § 
1 mom. i aktiebolagslagen ska de handlingar 
som avses i paragrafen utan dröjsmål sändas 
till aktieägare som ber om dem samt läggas 
fram på bolagsstämman. I aktiebolagslagen 
finns inga begränsningar när det gäller på 
vilket sätt handlingarna kan sändas till aktie-
ägare som ber om dem, vilket innebär att de 
på begäran också kan sändas per e-post. Ak-
tiebolagslagen behöver inte ändras för att be-
stämmelsen i direktivet ska kunna genomfö-
ras. 

Enligt det inledande stycket i 16 kap. 11 § i 
aktiebolagslagen ska de handlingar som räk-
nas upp i paragrafen hållas tillgängliga på 
bolagets huvudkontor eller webbsidor, sän-
das till aktieägare som ber om dem samt läg-
gas fram på bolagsstämman. Med stöd av den 
gällande aktiebolagslagen har ett bolag såle-
des inte möjlighet att vägra sända de hand-
lingar som räknas upp i paragrafen, om en 
aktieägare ber om dem, även om aktieägaren 
skulle kunna ladda ner och skriva ut hand-
lingarna från bolagets webbsidor. Aktiebo-
lagslagen måste ändras så, att handlingar inte 
behöver sändas, om de kan laddas ner och 
skrivas ut från bolagets webbsidor. 

 
 

Ledningens redogörelser (punkt 4) 

Genom artikel 2.4 i ändringsdirektivet änd-
ras artikel 9 i fusionsdirektivet, vars nya 
punkt 1 till sitt innehåll motsvarar den tidiga-
re regleringen. 

I den nya 2 punkten i artikel 9 i fusionsdi-
rektivet föreskrivs på motsvarande sätt som i 
artikel 7.3 i delningsdirektivet om att förvalt-

nings- eller ledningsorganen i var och ett av 
företagen ska underrätta bolagsstämman i sitt 
bolag samt de andra inblandade bolagens 
förvaltnings- eller ledningsorgan om alla vä-
sentliga ändringar i tillgångarna och skulder-
na som har inträffat efter upprättandet av fu-
sionsplanen fram till dagen för bolagsstäm-
man. 

I den nya 3 punkten i artikel 9 i fusionsdi-
rektivet sägs dessutom att medlemsstaterna 
får föreskriva att den redogörelse som avses i 
punkt 1 och/eller den information som avses 
i punkt 2 inte ska krävas om alla aktieägare 
och innehavare av andra värdepapper som är 
förenade med rösträtt i vart och ett av de bo-
lag som deltar i fusionen har kommit överens 
om detta. 

Artikel 9 i det gamla fusionsdirektivet, vil-
ken var gällande vid den tidpunkt då aktiebo-
lagslagen stiftades och som i sak motsvarar 
artikel 9.1 i det nuvarande fusionsdirektivet, 
har genomförts genom bestämmelserna i 
16 kap. 3 § 2 mom. i aktiebolagslagen (sär-
skilt 2, 4—6, 9 och 16 punkten). 

Den skyldighet som föreskrivs i den nya 
2 punkten i artikel 9 i fusionsdirektivet om 
att meddela alla väsentliga ändringar i till-
gångarna och skulderna kan granskas separat 
å ena sidan i förhållande till bolagsstämman i 
det egna bolaget och å andra sidan i förhål-
lande till de andra i fusionen deltagande bo-
lagen. I aktiebolagslagen finns inget uttryck-
ligt krav på att bolagsstämman i det egna bo-
laget eller de andra i fusionen deltagande bo-
lagen ska underrättas om ändringar. 

Bestämmelserna i 16 kap. 11 § 1 mom. 
6 punkten i aktiebolagslagen förpliktar bola-
gets ledning att hålla styrelsens redogörelse 
för händelser som efter det senaste bokslutet 
eller den senaste delårsrapporten väsentligt 
har påverkat bolagets ställning tillgängliga på 
bolagets huvudkontor eller webbsidor och 
lägga fram dem på bolagsstämman samt  
sända dem till aktieägare som ber om dem. 
Paragrafen innehåller ingen särskild skyldig-
het för bolagets ledning att underrätta bolags-
stämman i det egna bolaget eller ledningen 
eller bolagsstämman i de andra i fusionen 
deltagande bolagen om nämnda frågor. Av 
den allmänna omsorgsplikten i 1 kap. 8 § i 
aktiebolagslagen följer dock att bolagets led-
ning ska underrätta bolagsstämman i det egna 
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bolaget om väsentliga ändringar. Den all-
männa omsorgsplikt för ledningen som utgår 
från aktiebolagslagen gäller dock inte de 
andra i fusionen deltagande bolagen och de-
ras aktieägare och borgenärer. De andra bo-
lag som deltar i fusionen får information om 
ett deltagande bolags planer på arrangemang 
utöver sedvanlig affärsverksamhet på basis 
av bestämmelserna om fusionsplan i 16 kap. 
3 § 2 mom. 10 punkten i aktiebolagslagen. 
Negativa ändringar i bolagets ekonomiska si-
tuation som inträffat efter bokslutet eller del-
årsrapporten kan dock vara en följd av om-
ständigheter som ur bolagets eller de andra i 
fusionen deltagande bolagens synvinkel är 
externa och som bolaget och de andra i fu-
sionen deltagande bolagen inte kan påverka 
eller vars följder de inte rimligtvis kan und-
vika. Detta är något bolaget inte nödvändigt-
vis informerar om på basis av 16 kap. 3 § 
2 mom. 10 punkten i aktiebolagslagen. 

I 16 kap. 11 § 1 mom. 6 punkten i aktiebo-
lagslagen finns inte bestämmelser om att ett 
annat bolag som deltar i fusionen ska infor-
meras om omständigheter som kommer fram 
under den tid som förlöper mellan det fu-
sionsplanen upprättas, fusionshandlingarna 
läggs fram och bolagsstämman. I förarbetena 
till lagen konstateras dock att om väsentliga 
förändringar sker efter att handlingarna lagts 
fram kan det vara skäl att styrelsen underrät-
tar bolagsstämman och andra som deltar i fu-
sionen om dessa (RP 89/1996 rd, s. 149, RP 
109/2005 rd, s. 159). Fusionsplanen är också 
ett i aktiebolagslagen särskilt reglerat avtal 
mellan de bolag som deltar i fusionen. På den 
tillämpas därför den lojalitetsprincip mellan 
avtalsparterna som överensstämmer med 
allmän kontraktsrätt. Denna princip om beak-
tande av den andra avtalspartens intressen 
har i rättspraxis ansetts kunna inverka när 
omfattningen av informationsskyldigheten i 
fråga om en väsentlig omständighet bedöms 
(t.ex. HD 1993:130). Den informationsskyl-
dighet som avses i den nya 2 punkten i arti-
kel 9 i fusionsdirektivet i förhållande till ett 
annat bolag som deltar i förfarandet kan så-
ledes eventuellt härledas från lojalitetsprinci-
pen i den allmänna kontraktsrätten. För tyd-
lighetens skull bör det dock i aktiebolagsla-
gen tas in en uttrycklig bestämmelse om den 
på ändringsdirektivet baserade informations-

skyldighet som överensstämmer med ovan-
nämnda allmänna rättsprincip. 

Ledningens omsorgsplikt enligt 1 kap. 8 § i 
aktiebolagslagen, bestämmelserna om fusion 
i lagens 16 kap. och den i kontraktsrätten ve-
dertagna lojalitetsprincipen uppfyller de krav 
på aktiv informationsskyldighet som anges i 
artikel 9.1 och 9.2 i fusionsdirektivet. Det är 
således inte nödvändigt att ändra aktiebolags-
lagen till denna del för att den ändrade 
2 punkten i artikel 9 i fusionsdirektivet ska 
kunna genomföras. För tydlighetens skull 
behövs det å andra sidan i 16 kap. 11 § i ak-
tiebolagslagen föreskrivas om den på led-
ningens allmänna omsorgsplikt baserade in-
formationssskyldigheten i samband med fu-
sion, eftersom tanken med specialbestäm-
melserna i 16 kap. är att uppnå en så heltäck-
ande reglering som möjligt av ledningens 
formbundna informationsskyldighet i sam-
band med fusion. 

I 16 kap. 4 § 2 mom. i aktiebolagslagen 
sägs att om samtliga i fusionen deltagande 
bolags aktieägare ger sitt samtycke eller om 
det är fråga om en dotterbolagsfusion, är det 
möjligt att låta bli att upprätta ett fullständigt 
revisorsyttrande och endast upprätta ett revi-
sorsyttrande om huruvida fusionen kan även-
tyra betalningen av det övertagande bolagets 
skulder. Aktiebolagslagen innehåller däremot 
inga undantag när det gäller skyldigheterna 
att upprätta de handlingar som uppräknas i 
16 kap. 11 § i aktiebolagslagen och hålla 
dem tillgängliga. 

Enligt 16 kap. 3 § 3 mom. i aktiebolagsla-
gen tillämpas inte 2 mom. 4—8 och 10 punk-
ten på en dotterbolagsfusion. Dessa gäller  

- förslag till det antal aktier av olika slag 
som eventuellt ska ges som fusionsvederlag,  

- förslag till eventuellt annat fusionsveder-
lag, 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,  

- utredning om eller förslag till de rättighe-
ter som vid fusionen tillkommer innehavare 
av optionsrätter och andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till aktier i det överlåtande 
bolaget,  

- förslag till eventuellt aktiekapital för det 
övertagande bolaget eller eventuell ökning av 
det, samt 
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- förslag som avser de i fusionen deltagan-
de bolagens rätt att besluta om sådana arran-
gemang utöver sedvanlig affärsverksamhet 
som påverkar deras egna kapital eller antal 
aktier. 

I aktiebolagslagen finns ingen uttrycklig 
bestämmelse som till alla delar motsvarar ar-
tikel 9.3 i fusionsdirektivet. Om alla aktie-
ägare är eniga kan de i artikel 9.3 avsedda 
grunderna för fusionsvederlaget och de övri-
ga fusionsvillkoren som ska nämnas i fu-
sionsplanen på basis av 16 kap. 3 § 2 mom. 
6 punkten i aktiebolagslagen i praktiken pre-
senteras i en så allmän form att bolaget inte 
förorsakas betydande kostnader för att sam-
manställa dem. Det är därför inte nödvändigt 
att uttryckligen föreskriva att inga grunder 
behöver sammanställas, om alla aktieägare är 
eniga. 

 
 
 

Framläggande och sändande av handlingar 
(punkt 5) 

Genom artikel 2.5 i ändringsdirektivet änd-
rades artikel 11 i fusionsdirektivet om fram-
läggande och sändande av fusionshandlingar. 
Punkt 1 i artikel 11 i fusionsdirektivet ändras 
så att led c och led d får en ny ordalydelse. 
Leden utökas med uttrycket “i förekomman-
de fall”, eftersom de handlingar som avses i 
förteckningen (led c om särskild redovisning 
och led d om redogörelser av de fusionerande 
bolagens förvaltnings- eller ledningsorgan) 
enligt den nya regleringen i fusionsdirektivet 
inte krävs vid alla fusioner. 

Till artikel 11.1 i fusionsdirektivet fogades 
ett nytt stycke enligt vilket en redovisning 
enligt första stycket led c i artikel 11 inte ska 
krävas om företaget offentliggör en halvårs-
rapport i enlighet med artikel 5 i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/109/EG 
av den 15 december 2004 om harmonisering 
av insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad och om änd-
ring av direktiv 2001/34/EG (nedan insynsdi-
rektivet) och gör den tillgänglig för aktie-
ägarna i enlighet med artikel 11. 

Utöver de nämnda ändringarna i artikel 11 i 
fusionsdirektivet är strävan med ändringsdi-

rektivet att på ett effektivt sätt beakta utveck-
lingen i datakommunikationerna genom att 
möjliggöra vissa sätt att lägga fram och sän-
da handlingar elektroniskt. För det första 
läggs det genom artikel 2.5 b i ändringsdirek-
tivet till ett andra stycke i artikel 11.3 (sän-
dande av handlingar till aktieägare på begä-
ran) i fusionsdirektivet. Enligt stycket får 
handlingar skickas via elektronisk post till 
aktieägaren, om denne har givit sitt medgi-
vande till att företaget förmedlar information 
elektroniskt. 

Enligt första stycket i den punkt 4 som 
lagts till artikel 11 i fusionsdirektivet ska ett 
företag undantas från kravet att göra fusions-
handlingarna tillgängliga där det har sitt säte 
om företaget, under en oavbruten period som 
inleds minst en månad före dagen för den bo-
lagsstämma som ska fatta beslut om fusions-
planen och avslutas tidigast vid bolagsstäm-
mans slut, gör dem tillgängliga på sin webb-
plats. I denna punkt föreskrivs om de krav 
och begränsningar som ska bedömas enligt 
proportionalitetsprincipen och som medlems-
staterna kan införa för framläggande av 
handlingarna på bolagets webbplats. 

Artikel 11.3 i fusionsdirektivet om sändan-
de av handlingar på aktieägarens begäran ska 
enligt andra stycket i den punkt 4 som läggs 
till artikel 11 i fusionsdirektivet inte vara till-
lämplig om företagets webbplats gör det möj-
ligt för aktieägarna att under hela den period 
som avses i artikel 11.1 i fusionsdirektivet 
ladda ner och skriva ut fusionshandlingarna. 
I detta fall ges dock medlemsstaterna möjlig-
het att föreskriva att företaget ska göra dessa 
handlingar tillgängliga för aktieägarna där 
det har sitt säte. Utnyttjandet av reglerings-
möjligheten innebär att framläggande och 
sändande av handlingar helt i elektronisk 
form inte tillåts. 

På basis av tredje stycket i den punkt 4 som 
lagts till artikel 11 i fusionsdirektivet får en 
medlemsstat kräva att företag ska behålla 
stämmohandlingarna under en viss period ef-
ter bolagsstämman på sin webbplats och fast-
ställa konsekvenserna av att aktieägarna av 
tekniska eller andra skäl saknar åtkomst till 
webbplatsen. 

I 5 kap. 21—22 § samt i 16 kap. 11 § i ak-
tiebolagslagen föreskrivs om framläggande 
och sändande av handlingar i samband med 
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fusion. I fråga om mellanbokslut innehåller 
nämnda bestämmelser inget undantag när bo-
laget upprättar en delårsrapport enligt 2 kap. 
5 § i värdepappersmarknadslagen. I 16 kap. 
11 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolagslagen 
nämns fusionsplanen, i vilken de redogörel-
ser från ledningen som nämns i artikel 11 i 
fusionsdirektivet ingår. Det är möjligt att av-
vika från kraven på fusionsplanens innehåll 
inte bara vid dotterbolagsfusion utan också 
om aktieägarna ger sitt enhälliga samtycke 
till detta. 

I aktiebolagslagen anges inga begränsning-
ar för hur fusionshandlingarna kan sändas, 
utan där konstateras att handlingarna utan 
dröjsmål ska sändas till aktieägare som ber 
om dem (16 kap. 11 § 1 mom.). Enligt den 
gällande lagen ska handlingarna alltid sändas 
till aktieägare som ber om dem också i det 
fall att handlingarna skulle kunna laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. På 
basis av aktiebolagslagen är det bara börsbo-
lag som ska hålla fusionshandlingarna till-
gängliga för aktieägarna på bolagets webbsi-
dor även efter bolagsstämman (5 kap. 22 § 
1 mom.). 

För att artikel 11 i fusionsdirektivet ska 
kunna genomföras måste 16 kap. 11 § i ak-
tiebolagslagen ändras så, att en delårsrapport 
kan hållas tillgänglig i stället för ett mellan-
bokslut och så, att stämmohandlingarna i 
stället för att sändas kan hållas tillgängliga på 
bolagets webbsidor, varifrån de kan laddas 
ner och skrivas ut. Dessutom ska fusions-
handlingarna hållas tillgängliga efter bolags-
stämman enligt vad som föreskrivs om börs-
bolags stämmohandlingar i den gällande la-
gens 5 kap. 22 §. För att bibehålla en enhetlig 
reglering bör också 5 kap. 21 § 1 mom. änd-
ras så, att bolaget i stället för att sända stäm-
mohandlingarna kan hålla handlingarna till-
gängliga på sina webbsidor, varifrån de kan 
laddas ner och skrivas ut. 

I aktiebolagslagen begränsas inte möjlighe-
ten att sända handlingarna per e-post till ak-
tieägare som har givit sitt tillstånd till ett 
elektroniskt förfarande. Lagen behöver såle-
des inte ändras för att det stycke som lagts 
till artikel 11.3 i fusionsdirektivet ska kunna 
genomföras. 

 
 

Borgenärsskydd (punkt 6) 

Artikel 13.2 om skydd för borgenärer i fu-
sionsdirektivet ersätts genom artikel 2.6 i 
ändringdirektivet. Trots den ändrade ordaly-
delsen ändras inte första stycket i artikel 
13.2 i fusionsdirektivet innehållsmässigt. 

Enligt det andra stycke som lagts till artikel 
13.2 i fusionsdirektivet ska medlemsstaterna 
för det andra fastställa villkor för borgenärs-
skyddet och under alla omständigheter se till 
att borgenärerna har rätt att ansöka hos lämp-
liga administrativa och rättsliga myndigheter 
om betryggande säkerhet, under förutsättning 
att de på ett trovärdigt sätt kan visa att fusio-
nen medför att deras fordringar riskerar att 
inte gottgöras och att ingen betryggande sä-
kerhet har ställts av företaget. Bestämmelsen 
överensstämmer innehållsmässigt med andra 
stycket i artikel 32.1 i kapitaldirektivet som 
handlar om borgenärsskyddet vid minskning 
av aktiekapitalet. 

Det borgenärsskyddsförfarande vid fusion 
som anges i 16 kap. i aktiebolagslagen mot-
svarar det borgenärsskyddsförfarande enligt 
lagens 14 kap. som tillämpas vid minskning 
av aktiekapitalet. Det borgenärsskyddsförfa-
rande som anges i aktiebolagslagen och som 
baserar sig på borgenärens rätt att motsätta 
sig en minskning uppfyller kraven i artikel 
13 i fusionsdirektivet i fråga om tillräckligt 
skydd för borgenärerna. Aktiebolagslagen 
behöver inte ändras för att ändringsdirektivet 
ska kunna genomföras. 

 
Oberoende sakkunnigutlåtande (punkt 7) 

På basis av artikel 2.7 i ändringsdirektivet 
upphävs artikel 23.4 i fusionsdirektivet, där 
det sägs följande: ”Vid bildandet av det nya 
bolaget behöver medlemsstaterna inte tilläm-
pa bestämmelserna i artikel 10 i direktiv 
77/91/EEG om kontroll av tillskott i form av 
apportegendom.” Den bestämmelse som 
motsvarar den nu upphävda möjligheten till 
undantag och som ingår i den nya 5 punkten i 
artikel 10 i kapitaldirektivet har behandlats 
ovan. Upphävandet av artikel 23.4 i fusions-
direktivet om kontroll av tillskott i form av 
apportegendom förutsätter inte att aktiebo-
lagslagen ändras. 
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Dotterbolagsfusion och de artiklar i fusions-
direktivet som ska tillämpas på sådan (punkt 
8) 

Genom artikel 2.8 i ändringsdirektivet änd-
ras artikel 24 i fusionsdirektivet. Denna arti-
kel i fusionsdirektivet innehåller hänvisning-
ar till bestämmelser som inte tillämpas vid 
dotterbolagsfusion enligt fusionsdirektivet. 
Förfarandet vid dotterbolagsfusion är enklare 
än det normala fusionsförfarandet, eftersom 
man  vid dotterbolagsfusion inte behöver ta 
hänsyn till minoritetsskyddet. Ändringen av 
direktivet inverkar inte på bestämmelsens in-
nehåll och aktiebolagslagen behöver därför 
inte ändras för att denna punkt i ändringsdi-
rektivet ska kunna genomföras. 

 
Styrelsens behörighet vid dotterbolagsfusion 
(punkt 9) 

Artikel 2.9 i ändringsdirektivet innebär att 
den möjlighet till undantag som erbjudits 
medlemsstaterna i artikel 25 i fusionsdirekti-
vet har ändrats till ett tvingande undantag.  
Det övertagande bolagets skyldighet att hålla 
fusionshandlingarna tillgängliga för aktie-
ägarna har dessutom ändrats så att handling-
arna kan hållas tillgängliga på bolagets 
webbsidor (ny punkt 4 i artikel 11 och ändrat 
led b i artikel 25 i fusionsdirektivet). 

I 16 kap. 9 § i aktiebolagslagen föreskrivs 
om behöriga organ och beslutstidpunkt vid 
fusion. I det övertagande bolaget fattas beslu-
tet av styrelsen, om inte bolagsstämman 
sammankallas på yrkande av aktieägare med 
minst en tjugondel av bolagets aktier (16 kap. 
9 § 2 mom. i aktiebolagslagen). I det överlå-
tande bolaget beslutar vanligen bolagsstäm-
man om fusionen. Det överlåtande bolagets 
styrelse kan dock besluta om en dotterbolags-
fusion (16 kap. 9 § 1 mom.i aktiebolagsla-
gen). 

Den gällande aktiebolagslagen uppfyller 
det krav på en månads tidsfrist som anges i 
led a första stycket i artikel 25 i fusionsdirek-
tivet. De övriga bestämmelserna i leden i för-
sta stycket samt i andra stycket i artikel 25 i 
fusionsdirektivet motsvarar det som sagts 
ovan i fråga om artikel 8 i fusionsdirektivet. 

Bestämmelserna i 16 kap. 11 § i aktiebo-
lagslagen tillämpas på aktieägarna i alla de i 

fusionen deltagande bolagen, vilket innebär 
att aktiebolagslagen uppfyller de krav på 
framläggande och sändande av handlingar 
som anges i artikel 25 i fusionsdirektivet. 
Behovet av ändringar i 16 kap. 11 § i aktie-
bolagslagen har behandlats ovan. 

Aktiebolagslagen skiljer sig från fusionsdi-
rektivet såtillvida att beslut om en dotterbo-
lagsfusion enligt lagen i allmänhet fattas av 
dotterbolagets styrelse medan beslut om fu-
sion enligt direktivet alltid fattas av styrelsen. 
För att artikel 25 i fusionsdirektivet ska kun-
na genomföras ska den andra meningen i 
16 kap. 9 § 1 mom. ändras så att beslut om 
dotterbolagsfusion fattas av det överlåtande 
bolagets styrelse. 

 
Fusionsbeslut av det övertagande bolaget när 
detta äger 90 procent i det överlåtande bola-
get (punkt 10) 

Enligt artikel 27 i fusionsdirektivet, vilken 
ändrats genom artikel 2.10 i ändringsdirekti-
vet, får medlemsstaterna inte kräva att fusio-
nen godkänns av bolagsstämman i det över-
tagande bolaget, om det övertagande bolaget 
äger minst 90 procent av aktier och andra 
värdepapper som är förenade med rösträtt i 
det överlåtande bolaget. 

Artikel 27 i fusionsdirektivet har ändrats så 
att den möjlighet till undantag som medlems-
staterna tidigare hade har ändrats till en 
tvingande bestämmelse. För det andra inne-
bär bestämmelsen i ändringsdirektivet att de 
handlingar som måste hållas tillgängliga för 
aktieägarna blir färre till antalet. För det tred-
je kan fusionshandlingarna hållas tillgängliga 
för aktieägarna också på bolagets webbsidor 
(den nya 4 punkten i artikel 11 och artikel 
27.b). 

I syfte att genomföra den tvingande re-
gleringen i artikel 27 i fusionsdirektivet ska 
16 kap. 9 § 2 mom. i aktiebolagslagen ändras 
så att en aktieägarminoritet om 5 procent i 
det övertagande bolaget kan kräva att ett be-
slut om fusion fattas på bolagsstämman en-
dast om det övertagande bolaget äger mindre 
än 90 procent av aktierna i det överlåtande 
bolaget. Dessutom behöver 10 § 3 mom. i 
samma kapitel ändras så att information om 
fusion i det övertagande bolaget, då avsikten 
är att styrelsen beslutar om fusionen, lämnas 
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till aktieägarna på förhand endast i det fall att 
en aktieägarminoritet kan kräva att fusions-
beslutet fattas av bolagsstämman. 

 
 

Förenklat fusionsförfarande när det överta-
gande bolaget äger 90 procent i det överlå-
tande bolaget (punkt 11) 

I första stycket i artikel 28 i det gällande 
fusionsdirektivet föreskrivs om ett enklare 
fusionsförfarande när det övertagande bola-
get äger minst 90 procent av aktier som är 
förenade med rösträtt på bolagsstämman i det 
eller de bolag som överlåts och minoritetsak-
tieägarna i det överlåtande bolaget har rätt att 
kräva att få sina aktier inlösta till ett rimligt 
pris. Enligt artikel 28 i det gällande fusions-
direktivet behöver det då inte upprättas en 
redogörelse om motiveringarna till fusionen 
av ledningen i det bolag som deltar i fusionen 
(artikel 9) eller ett oberoende sakkunnigutlå-
tande (artikel 10). Inte heller behöver stäm-
mohandlingarna hållas tillgängliga för aktie-
ägarna (artikel 11). Enligt det andra stycke 
som fogas till artikel 28 i fusionsdirektivet 
med stöd av artikel 2.11 c i ändringsdirekti-
vet behöver en medlemsstat dock inte tilläm-
pa första stycket i artikel 28 om enklare fu-
sion, om det övertagande bolaget enligt den-
na medlemsstats lagstiftning har rätt att, utan 
föregående offentligt uppköpserbjudande, 
kräva att alla innehavare av kvarvarande vär-
depapper i det eller de företag som ska över-
tas ska sälja dessa värdepapper till det över-
tagande företaget före fusionen till ett rimligt 
pris. 

I 16 kap. i aktiebolagslagen regleras inte en 
sådan situation där bolaget äger minst 
90 procent av aktierna och av andra med 
rösträtt förenade värdepapper i det överlåtan-
de bolaget. Till denna del föreskrivs inte hel-
ler om undantag från de allmänna bestäm-
melserna om fusionsförfarande och informa-
tionsplikt. Å andra sidan föreskrivs i lagens 
18 kap. 1 § 1 mom. att den som innehar mer 
än nittio procent av bolagets samtliga aktier 
och röster har rätt att till det gängse priset 
lösa in de övriga aktieägarnas aktier. Av 
denna anledning behöver aktiebolagslagen 
inte ändras för att artikel 2.11 i ändringsdi-
rektivet ska kunna genomföras. 

3.3 Ändringar i delningsdirektivet (arti-
kel 3 i ändringsdirektivet) 

Offentliggörande av delningsplanen (punkt 
1) 

I artikel 3 i ändringsdirektivet föreskrivs 
om ändringar i delningsdirektivet. Den natio-
nella regleringen gällande delning finns i 
17 kap. i aktiebolagslagen. I artikel 3.1 i änd-
ringsdirektivet föreskrivs om ändring av arti-
kel 4 i delningsdirektivet (offentliggörande 
av delningsplanen) på motsvarande sätt som i 
fråga om den ovan relaterade ändringen av 
artikel 6 i fusionsdirektivet. 

Den gällande nationella regleringen om of-
fentliggörande av delningsplanen i handels-
registrets datasystem, som upprätthålls av Pa-
tent- och registerstyrelsen, uppfyller kraven i 
det nya tredje och det nya femte stycket i ar-
tikel 4. Också aktiebolagslagens bestämmel-
ser om tidpunkten för offentliggörande av 
planen och sändande av möteskallelse upp-
fyller kraven i artikel 4.1 i delningsdirektivet. 

Vid det nationella hörande som ordnades i 
samband med beredningen av ändringsdirek-
tivet ansågs det inte vara nödvändigt med en 
möjlighet att offentliggöra delningsplanen på 
bolagets egen webbsida. Aktiebolagslagen, 
handelsregisterlagen, handelsregisterförord-
ningen och lagstiftningen om grunderna för 
avgifter i fråga om handelsregistret behöver 
inte ändras för att artikel 3.1 i ändringsdirek-
tivet ska kunna genomföras. 

 
 

Det ursprungliga bolagets beslut om delning 
(punkt 2) 

I och med artikel 3.2 i ändringsdirektivet 
har det fogats ett nytt stycke till artikel 6 i 
delningsdirektivet enligt vilket led b i första 
stycket i artikel 6 (aktieägares rätt att ta del 
av delningshandlingarna där bolaget har sitt 
säte) tillämpas så att bolaget kan hålla hand-
lingarna tillgängliga på sina webbsidor och 
sända handlingarna till dem som ber om dem 
också per e-post. 

Artikel 6 i delningsdirektivet motsvarar i 
sak artikel 8 i fusionsdirektivet. Också mot-
svarande bestämmelser om fusion och del-
ning i aktiebolagslagen är identiska. Enligt 
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det inledande stycket i 17 kap. 11 § i aktiebo-
lagslagen ska de handlingar som räknas upp i 
paragrafen hållas tillgängliga på bolagets hu-
vudkontor eller webbsidor, sändas till aktie-
ägare som ber om dem samt läggas fram på 
bolagsstämman. Med stöd av den gällande 
aktiebolagslagen har ett bolag således inte 
möjlighet att vägra sända de handlingar som 
räknas upp i paragrafen, om en aktieägare ber 
om dem, även om aktieägaren skulle kunna 
ladda ner och skriva ut handlingarna från bo-
lagets webbsidor. Aktiebolagslagen ska änd-
ras så, att handlingar inte behöver sändas, om 
de kan laddas ner och skrivas ut från bolagets 
webbsidor. 

 
 

Ledningens redogörelser (punkt 3) 

Genom artikel 3.3 i ändringsdirektivet er-
sätts andra stycket i artikel 7.2 om ledningens 
redogörelser i delningsdirektivet med följan-
de: ”I förekommande fall ska i redogörelsen 
(Anmärkning: hänvisar till ledningens redo-
görelse i vilken delningsplanen och utbytes-
förhållandet mellan aktierna och grunderna 
för deras fördelning förklaras och bedöms 
rättsligt och ekonomiskt) även anges om det 
för de mottagande bolagen har upprättats nå-
got sådant utlåtande över apportegendom 
som avses i artikel 27.2 i direktiv 77/91/EEG 
och i vilket register utlåtandet ska vara in-
fört.” Bestämmelsen i det gällande delnings-
direktivet skiljer sig från den tidigare gällan-
de bestämmelsen endast såtillvida att ut-
trycket "i förekommande fall" har lagts till, 
eftersom ett sådant utlåtande enligt kapitaldi-
rektivet som nämns i stycket inte krävs, om 
det upprättas ett oberoende sakkunnigutlå-
tande om delningsplanen. 

Eftersom det i aktiebolagslagen fordras en 
oberoende sakkunnigs rapport endast om 
delningsplanen, behöver aktiebolagslagen 
inte ändras för att artikel 3.3. i ändringsdirek-
tivet ska kunna genomföras. 

 
 

Oberoende sakkunnigutlåtande (punkt 4) 

Med stöd av artikel 3.4 i ändringsdirektivet 
upphävs artikel 8.3 i delningsdirektivet, en-
ligt vilken medlemsstaterna får föreskriva att 

det utlåtande över apportegendom som avses 
i artikel 27.2 i kapitaldirektivet och det utlå-
tande över delningsplanen som avses i punkt 
1 ska upprättas av samma sakkunnig eller 
sakkunniga. En bestämmelse som motsvarar 
den upphävda punkten läggs till som ett tred-
je stycke i artikel 27.3 i kapitaldirektivet. 

Finland tillämpar inte artikel 27.2 i kapital-
direktivet på fusion och delning, utan i aktie-
bolagslagen förutsätts endast en revisors ytt-
rande om en lagstadgad plan över företagsar-
rangemang. Aktiebolagslagen behöver inte 
ändras för att artikel 3.4 i ändringsdirektivet 
ska kunna genomföras. 

 
 

Framläggande och sändande av handlingar 
(punkt 5) 

Genom artikel 3.5 i ändringsdirektivet änd-
ras artikel 9 i delningsdirektivet om framläg-
gande och sändande av delningshandlingar. 
Ändringarna motsvarar de ändringar som 
gjorts i artikel 11 i fusionsdirektivet genom 
artikel 2.5 i ändringsdirektivet. 

De viktigaste behoven av ändringar i aktie-
bolagslagen hänför sig också i fråga om del-
ning till den omständigheten att aktiebolags-
lagen inte tillåter framläggande av delårsrap-
port i stället för mellanbokslut (5 kap. 21—
22 § och 17 kap. 11 §). För det andra tillåter 
aktiebolagslagen inte att handlingar laddas 
ner och skrivs ut från bolagets webbsidor 
som ett alternativ till att de sänds. 

För att den ändrade artikel 9 i delningsdi-
rektivet ska kunna genomföras måste 17 kap. 
11 § i aktiebolagslagen ändras så, att en del-
årsrapport kan hållas tillgänglig för aktie-
ägarna i stället för ett mellanbokslut. Dessut-
om ska det tillåtas att handlingar laddas ner 
och skrivs ut från bolagets webbsidor som ett 
alternativ till att de sänds. I syfte att bibehålla 
en enhetlig reglering bör det också i 5 kap. 
21 § i aktiebolagslagen föreskrivas att hand-
lingar hålls tillgängliga på bolagets webbsi-
dor som ett alternativ till att de sänds. 

I aktiebolagslagen begränsas inte möjlighe-
ten att sända handlingar till aktieägarna per 
e-post. Det andra stycke som lagts till artikel 
9.3 i delningsdirektivet om sändande av 
handlingar per e-post förutsätter därför ingen 
ändring i aktiebolagslagen. 
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Borgenärsskydd (punkt 6) 

Genom artikel 3.6 i ändringsdirektivet änd-
rades artikel 12.2 i delningsdirektivet på ett 
sätt som motsvarar den ovan beskrivna änd-
ringen i artikel 13.2 i fusionsdirektivet. Den 
ändrade ordalydelsen i bestämmelsen inver-
kar inte på dess innehåll. 

Enligt det andra stycke som lagts till artikel 
12.2 i delningsdirektivet ska medlemsstater-
na för det andra fastställa villkor för borge-
närsskyddet och under alla omständigheter se 
till att borgenärerna har rätt att ansöka hos 
lämpliga administrativa och rättsliga myn-
digheter om betryggande säkerhet, under för-
utsättning att de på ett trovärdigt sätt kan visa 
att delningen medför att deras fordringar ris-
kerar att inte gottgöras och att ingen betryg-
gande säkerhet har givits av företaget. 

På grund av ändringsdirektivet är borge-
närsskyddet vid delning till denna del lika-
dant som det borgenärsskyddsförfarande som 
enligt andra stycket i artikel 13.2 i fusionsdi-
rektivet samt andra stycket i artikel 32.1 i 
kapitaldirektivet ska tillämpas på minskning 
av aktiekapitalet. Det borgenärsskyddsförfa-
rande som anges i aktiebolagslagen uppfyller 
kraven i artikel 12 i delningsdirektivet i fråga 
om tillräckligt skydd för borgenärerna och 
motsvarar det borgenärsskyddsförfarande 
som enligt 14 kap. i aktiebolagslagen ska till-
lämpas på minskning av aktiekapitalet. Ak-
tiebolagslagen behöver inte ändras. 

 
Styrelsens behörighet vid förenklat delnings-
förfarande (punkt 7) 

I artikel 20 i delningsdirektivet, vilken änd-
rats genom artikel 3.7 i ändringsdirektivet, 
föreskrivs om styrelsens behörighet att under 
vissa förutsättningar besluta om delning i det 
ursprungliga bolaget, om de övertagande bo-
lagen tillsammans äger alla aktier i det ur-
sprungliga bolaget och alla andra värdepap-
per som ger rösträtt på bolagsstämman i det 
ursprungliga bolaget. 

Tidigare var artikel 20 i delningsdirektivet 
skriven i form av en möjlighet till undantag 
för medlemsstaterna. Gällande artikel 20 är 
tvingande reglering. 

Enligt 17 kap. 9 § 1 mom. i aktiebolagsla-
gen är det bolagsstämman i det ursprungliga 

bolaget som beslutar om delningen. Den 
möjlighet till undantag som tidigare ingick i 
artikel 20 i delningsdirektivet när det gäller 
styrelsens behörighet har således inte genom-
förts i Finland. 

Bestämmelsen i 17 kap. 11 § i aktiebolags-
lagen som gäller alla slags delningssituatio-
ner och alla aktieägare i de i delningen delta-
gande bolagen uppfyller kraven i artikel 20 i 
delningsdirektivet om att handlingarna ska 
hållas tillgängliga och sändas. 

Den möjlighet som anges i artikel 10.1 i 
delningsdirektivet om att låta bli att upprätta 
revisorsyttrande utnyttjas i aktiebolagslagen 
(17 kap. 4 § 2 mom.). Den redogörelse från 
ledningen som förutsätts i artikel 7 i del-
ningsdirektivet ingår i delningsplanen, och 
något undantag från detta föreskrivs inte i 
17 kap. 3 § i aktiebolagslagen. 

Aktiebolagslagens 17 kap. 9 § 1 mom. ska 
ändras så, att beslut om delning i det ur-
sprungliga bolaget dock fattas av styrelsen, 
om de övertagande bolagen tillsammans äger 
alla aktier och optionsrätter i det ursprungliga 
bolaget. 

 
Delning genom överlåtelse till ett nybildat 
bolag medan ägarförhållandena kvarstår 
oförändrade (punkt 8) 

Genom artikel 3.8 i ändringsdirektivet änd-
rades artikel 22 i kapitel III i delningsdirekti-
vet, där det föreskrivs om delning genom bil-
dande av nya bolag. Genom ändringsdirekti-
vet ändrades möjligheten till undantag i arti-
kel 22.5 i delningsdirektivet till en tvingande 
bestämmelse. Enligt den nya artikeln 
22.5 ska medlemsstaterna i fråga om bolag 
som bildas genom totaldelning inte tillämpa 
kraven i artiklarna 7 och 8 och artikel 9.1 c, d 
och e i delningsdirektivet, om aktierna i vart 
och ett av de nya bolagen tilldelas aktieägar-
na i det bolag som ska delas i förhållande till 
deras ägarandelar. I artikel 7 i fusionsdirekti-
vet föreskrivs om bolagsledningens redogö-
relser (17 kap. 3 § 2 mom. 2 och 6 punkten i 
aktiebolagslagen), i artikel 8 om oberoende 
sakkunnigutlåtande (17 kap. 4 § i aktiebo-
lagslagen) och i artikel 9 om att hålla den 
särskilda redovisningen, ledningens redogö-
relse och det oberoende sakkunnigutlåtandet 
tillgängliga och sända dem (17 kap.11 § i ak-
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tiebolagslagen). Enligt artikel 25 i delnings-
direktivet ska kapitel III i direktivet tillämpas 
också på partiell delning, om medlemsstaten 
tillåter delning utan att det ursprungliga bo-
laget upplöses. 

Enligt den gällande aktiebolagslagen krävs 
inte ett sådant separat sakkunnigutlåtande 
som avses i artikel 10 kapitaldirektivet när ett 
nytt bolag bildas genom delning. Aktiebo-
lagslagen behöver inte ändras för att artikel 
3.8 a i ändringsdirektivet ska kunna genom-
föras. 

I den gällande aktiebolagslagen är kravet i 
fråga om beslut mindre strikt när aktieägarna 
i det ursprungliga bolaget får samma ägaran-
del och samma rättigheter i alla övertagande 
bolag som i det ursprungliga bolaget. För att 
bolagsstämman ska kunna fatta beslut om 
delning räcker då ett beslut med kvalificerad 
majoritet. 

I syfte att genomföra den tvingande be-
stämmelse i den ändrade artikel 22.5 i del-
ningsdirektivet som avses i artikel 3.8 b i 
ändringsdirektivet måste 17 kap. 3 § i aktie-
bolagslagen ändras så, att grunder för del-
ningsvederlaget inte krävs, om de övertagan-
de bolagens aktier fördelas som vederlag i 
förhållande till det ursprungliga bolagets 
ägarandelar. På motsvarande sätt måste 4 § 
2 i samma kapitel ändras så, att något revi-
sorsyttrande inte krävs, om de övertagande 
bolagens aktier fördelas som vederlag i för-
hållande till det ursprungliga bolagets ägar-
andelar. Dessutom måste 11 § i samma kapi-
tel ändras så att mellanbokslut och revisors 
yttrande inte behöver hållas tillgängliga för 
aktieägarna i det fall som avses ovan. 

 
3.4 Ändringar i direktivet om gräns-

överskridande fusioner (artikel 4) 

I artikel 4 i ändringsdirektivet föreskrivs 
om ändringar i direktivet om gränsöverskri-
dande fusioner. 

 
Offentliggörande av fusionsplanen vid 
gränsöverskridande förfaranden (punkt 1) 

Genom artikel 4.1 i ändringsdirektivet änd-
rades artikel 6 i direktivet om gränsöverskri-
dande fusioner gällande offentliggörande av 
fusionsplanen. Ändringen motsvarar ovan re-

laterade ändringar i artikel 6 i fusionsdirekti-
vet och i artikel 4 i delningsdirektivet. 

Offentliggörande av fusionsplanen via Pa-
tent- och registerstyrelsens centrala elektro-
niska plattform uppfyller kraven i den ändra-
de artikel 6 i direktivet om gränsöverskridan-
de fusioner. Vid det nationella hörande som 
ordnades under beredningen av direktivet an-
sågs det inte nödvändigt med en bestämmelse 
som möjliggör offentliggörande på bolagets 
egen webbplats. Aktiebolagslagen och han-
delsregisterlagstiftningen behöver inte änd-
ras. 

 
Förenklat fusionsförfarande (punkt 2) 

Genom artikel 4.2 i ändringsdirektivet änd-
ras artikel 15.2 i direktivet om gränsöver-
skridande fusioner för det första så att med-
lemsstaterna på basis av de ändringar som fö-
reslagits i artikel 1 i ändringsdirektivet (änd-
ringar i kapitaldirektivet) och i artikel 2 i 
ändringdirektivet (ändring av fusionsdirekti-
vet) inte längre i alla situationer kan kräva 
oberoende sakkunnigutlåtanden. För det 
andra tas i direktivet om gränsöverskridande 
fusioner bättre än tidigare hänsyn till en situ-
ation där det finns flera överlåtande bolag 
och dessa lyder under samma medlemsstats 
lagstiftning. 

Bestämmelsen i 16 kap. 23 § 2 mom. i den 
gällande aktiebolagslagen täcker den situa-
tion som avses i artikel 4.2 i ändringsdirekti-
vet då ett oberoende sakkunnigutlåtande upp-
rättas på basis av den lagstiftning under vil-
ken alla eller flera av de överlåtande bolagen 
lyder. Aktiebolagslagen behöver inte ändras 
på grund av den på ändringsdirektivet base-
rade ändringen av direktivet om gränsöver-
skridande fusioner. 

 
 

4  Målsättning och de vikt igaste  
förslagen 

4.1 Målsättning 

Syftet med propositionen är att ändringsdi-
rektivet genomförs. Gemenskapsrättens krav 
på ett klart och effektivt genomförande av di-
rektiv förutsätter att direktivet genomförs ge-
nom bestämmelser på samma nivå som den 
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nationella regleringen gällande motsvarande 
omständigheter. Målet är dessutom att bibe-
hålla en enhetlig reglering av privata och 
publika aktiebolag särskilt till den del det 
gagnar också privata aktiebolag, t.ex. med 
tanke på inbesparingar i bolagets förvalt-
ningskostnader. 

 
 

4.2 Förslag som baserar sig på änd-
ringsdirektivet 

I syfte att genomföra ändringsdirektivet fö-
reslås att aktiebolagslagen ändras så, att det 
överlåtande bolagets styrelse alltid kan beslu-
ta om fusion när det gäller dotterbolagsfu-
sion. Dessutom föreslås att bolaget inte be-
höver sända fusionshandlingarna till aktie-
ägare som ber om dem, om handlingarna kan 
laddas ner och skrivas ut från bolagets hem-
sidor. Enligt förslaget kan bolaget i stället för 
mellanbokslut lägga fram och sända en sådan 
delårsrapport som avses i 2 kap. 5 § i värde-
pappersmarknadslagen för den innevarande 
räkenskapsperiodens sex första månader. 

Bestämmelserna om delning i aktiebolags-
lagen föreslås bli ändrade så, att styrelsen i 
det ursprungliga bolaget fattar beslut om del-
ningen när kravet på ägarandelar vid förenk-
lat delningsförfarande uppfylls. Det föreslås 
att bestämmelserna om framläggande och 
sändande av delningshandlingar ändras så att 
de motsvarar bestämmelserna om fusions-
handlingar. I paragraferna om delningsplan, 
en revisors yttrande och delningshandlingar 
föreslås dessutom bestämmelser som avser 
ett enklare förfarande när ägarandelarna och 
de övriga rättigheterna för aktieägarna i det 
ursprungliga bolaget kvarstår oförändrade 
vid delningen. 

 
 

4.3 Övriga förslag 

I 5 kap. 21 § i aktiebolagslagen föreskrivs 
allmänt om hur stämmohandlingar hålls till-
gängliga och sänds. I lagens 16 och 17 kap. 
finns specialbestämmelser om framläggande 
och sändande av handlingar. I syfte att bibe-
hålla en enhetlig reglering föreslås att be-
stämmelserna om framläggande och sändan-
de i 5 kap. 21 § 1 mom. i aktiebolagslagen 

ändras enligt vad som föreslås i fråga om fu-
sions- och delningshandlingar under punkt 
3.2 och 3.3 (16 kap. 11 § 1 mom. och 17 kap. 
11 § 1 mom.). Å andra sidan föreslås inte att 
den allmänna tidsfrist om framläggande och 
sändande av handlingar i 5 kap. 21 § ska för-
längas. 

 
 

5  Proposi t ionens konsekvenser 

5.1 Allmänt 

Aktiebolagslagens bestämmelser om fusion 
och delning baserar sig huvudsakligen på fu-
sionsdirektivet och delningsdirektivet och de 
undantag som tillåts i direktiven har i regel 
beaktats redan i den gällande lagen. Änd-
ringsdirektivet medför därför ingen väsentlig 
ändring av rättsläget i Finland. Till vissa de-
lar kan ett bolag fortfarande vara verksamt 
alternativt enligt den gällande lagen. Till 
sistnämnda delar kan förslaget ha enbart po-
sitiva konsekvenser ur bolagens synvinkel. 

 
 

5.2 Ekonomiska konsekvenser 

Enligt kommissionens konsekvensbedöm-
ning kan kostnadsinbesparingen till följd av 
de ändrade kraven i fråga om ledningens 
skriftliga redogörelse, det oberoende sakkun-
nigutlåtandet och mellanbokslutet uppgå till 
totalt 7,12 miljoner euro per år. Kostnadsin-
besparingen kan realiseras i en medlemsstat 
där optioner som hänför sig till ovannämnda 
krav på lämnande av information inte har 
verkställts. I Finland blir inbesparingen san-
nolikt högst den som gäller för EU-staterna i 
snitt. Detta beror på att man i aktiebolagsla-
gen redan mycket heltäckande har tagit hän-
syn till de undantag som tillåts enligt gällan-
de direktiv och på att det enligt aktiebolags-
lagen är tillåtet att offentliggöra handlingar i 
elektronisk form. Möjligheten att i stället för 
ett mellanbokslut lägga fram och vid behov 
sända en delårsrapport för de sex första må-
naderna av innevarande räkenskapsperiod in-
nebär en inbesparing som motsvarar revi-
sionskostnaderna för mellanbokslutet. I prak-
tiken medför bestämmelsen närmast en 
minskning av börsbolagens kostnader. 
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Kommissionen gör bedömningen att änd-
ringarna i direktiven i fråga om offentliggö-
randet av fusions- och delningsplanen och 
om aktieägarnas rätt till information (rätten 
att få ta del av handlingar och erhålla kopior 
av dem) kan leda till inbesparingar på mer än 
3,5 miljoner euro per år. När denna inbespar-
ing bedöms i förhållande till Finland bör det 
noteras att gällande lagstiftning i Finland re-
dan uppfyller direktivets krav på att offent-
liggöra planen via en central elektronisk 
plattform utan att någon särskild avgift tas ut 
för offentliggörandet hos företaget. I förhål-
lande till kommissionens bedömning medför 
ändringen gällande aktieägarnas rätt till in-
formation mycket liten inbesparing i Finland, 
eftersom det enligt aktiebolagslagen är tillå-
tet att skicka handlingar på elektronisk väg. 
Möjligheten att, oberoende av aktieägarens 
samtycke, helt sköta informationen på elek-
tronisk väg så att handlingarna hålls tillgäng-
liga på och skrivs ut från webbplatsen utgör å 
andra sidan endast ett alternativt sätt att sän-
da handlingar till aktieägarna. Det kan till 
denna del inte förutsättas att företagen iakttar 
det mest kostnadseffektiva sättet. Det är där-
för att anta en del av företagen trots det nya 
sättet att förmedla information fortfarande 
sänder informationen i pappersform utgående 
från sina egna kommunikations- och mark-
nadsföringssyften. 

Om bolagen i alla medlemsstater får utnytt-
ja möjligheten till undantag enligt direktiven 
när det gäller skyldigheten att hålla bolags-
stämma och informera aktieägarna, om förfa-
randet äger rum mellan koncernbolag, räknar 
kommissionen med att de potentiella kost-
nadsinbesparingarna kan uppgå till 
153,5 miljoner euro per år. I Finland blir in-
besparingarna dock små eftersom man i ak-
tiebolagslagen på ett heltäckande sätt beaktat 
de i direktiven tillåtna undantagen i fråga om 
omstruktureringar som näringslivet anser 
vara ändamålsenliga. 

5.3 Samhälleliga konsekvenser 

Lagförslaget kan ha positiva konsekvenser 
för informationssamhället till den del med-
borgarna tack var direktivet får ökade möj-
ligheter att delta och påverka och till den del 
det erbjuder alternativa sätt att uträtta ären-
den utan att personen är fysiskt närvarande. I 
det avseendet erbjuder aktiebolagslagens be-
stämmelser om att offentliggöra och hålla 
handlingar tillgängliga på elektronisk väg en 
möjlighet att i rätt stor utsträckning utnyttja 
redan existerande tekniska lösningar. 

Enligt den tvingande bestämmelsen i änd-
ringsdirektivet ska bolag ges möjlighet att 
hålla handlingar som hänför sig till förfaran-
det tillgängliga på sin webbplats, varifrån de 
kan laddas ner och skrivas ut, vilket betyder 
att handlingarna inte behöver sändas i pap-
persform till aktieägare som ber om dem. Bo-
laget har därmed en möjlighet att helt övergå 
till att lämna informationen i elektronisk 
form. 

 
 

6  Beredningen av proposit ionen 

Ett utkast till en regeringsproposition date-
rat den 4 mars 2011 hade sammanställts på 
jutitieministeriet. Utkastet genomgick en om-
fattande remissbehandling mellan den 4 mars 
och den 4 april 2011. Merparten av remissin-
stanserna understödde eller godkände det 
lagförslag som hade sänts på remiss. Enligt 
remissinstanserna bör det i propositionen 
också tas in motsvarande ändringar för för-
säkringsbolagslagens del. De påpekade också 
att förslaget i vissa avseenden utan grund av-
vek från direktivet eller den övriga reglering-
en i aktiebolagslagen. Ett sammandrag av ut-
låtandena finns på justitieministeriets webb-
plats (www.om.fi) Propositionen har utarbe-
tats som tjänsteuppdrag utifrån promemorian 
och yttrandena om den. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Aktiebolagslagen 

5 kap. Bolagsstämma 

21 §. Stämmohandlingar samt framläggan-
de och sändande av dessa. I paragrafen före-
skrivs om framläggande och sändande av 
stämmohandlingar till aktieägare som ber om 
dem. För att bibehålla enhetligheten i aktie-
bolagslagen föreslås det att 1 mom. ändras så 
att handlingar inte längre behöver sändas till 
aktieägare, om handlingarna kan laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. Frå-
gan om hur fel som begås i samband med 
framläggandet påverkar giltigheten av ett be-
slut ska bedömas i enlighet med lagens 
21 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten. Om informa-
tion inte kan läggas fram på webbsidorna, 
kan bolaget lägga fram handlingarna på sitt 
huvudkontor. Bolagets ledning ska hålla 
webbsidorna uppdaterade och eventuellt ha 
ett reservsystem för framläggandet i enlighet 
med 1 kap. 8 § som gäller ledningens all-
männa uppgifter (RP 52/2009 rd, s. 36). 

Handlingar kan sändas också i elektronisk 
form, t.ex. som bifogad fil per e-post, om ak-
tieägaren i detta syfte har meddelat bolaget 
sin e-postadress (RP 109/2005 rd, s. 73). 
Även på bolagsstämman kan handlingarna 
läggas fram bara i en sådan elektronisk form 
som de i stämman deltagande aktieägarna 
utan svårighet kan utnyttja. 

Förslaget motsvarar den ändring som före-
slås i lagens 16 kap. 11 § och 17 kap. 11 § 
för att ändringarna i fusions- och delningsdi-
rektiven ska kunna genomföras. 

 
16 kap. Fusion 

9 §. Behöriga organ och beslutstidpunkt. I 
paragrafen föreskrivs om vilket organ i bola-
get som är behörigt att fatta beslut om fusion. 
Det föreslås att 1 mom. ändras så att beslut 
om dotterbolagsfusion, som definieras i 2 § 
2 mom. i samma kapitel, alltid fattas av det 

överlåtande bolagets styrelse. Genom änd-
ringen genomförs artikel 2.9 i ändringsdirek-
tivet där artikel 25 i fusionsdirektivet, som 
gäller publika aktiebolag, ändras från en möj-
lighet till undantag till en tvingande bestäm-
melse. I fråga om privata aktiebolag föreslås 
en ändring i syfte att bibehålla en enhetlig 
reglering. Det föreslås att 2 mom. ändras så 
att en aktieägarminoritet i det övertagande 
bolaget kan kräva att fusionsbeslutet fattas av 
bolagsstämman endast om det övertagande 
bolaget äger mindre än nio tiondelar av akti-
erna i det överlåtande bolaget. Genom för-
slaget genomförs artikel 27 fusionsdirektivet, 
som har ändrats genom artikel 2.10 i änd-
ringsdirektivet. 

10 §. Stämmokallelse samt information till 
innehavare av optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till aktier. 
Det föreslås att paragrafens 3 mom. ändras på 
motsvarande sätt som ändringen i 9 § 2 mom. 
så att aktieägarna i det övertagande bolaget 
inte behöver informeras om fusionsplaner på 
förhand annat än om det övertagande bolaget 
har mindre än nio tiondelar av aktierna i det 
ursprungliga bolaget. 

11 §. Framläggande och sändande av 
handlingar och lämnande av nya uppgifter. I 
paragrafen föreskrivs att fusionshandlingarna 
ska hållas tillgängliga för aktieägarna i alla 
de i fusionen deltagande bolagen samt att 
handlingarna ska sändas till aktieägarna och 
läggas fram för bolagsstämman. I paragrafen 
föreslås också en bestämmelse om att bolags-
stämman och de andra i fusionen deltagande 
bolagen ska underrättas om vissa nya uppgif-
ter som kommit till bolagets kännedom efter 
det att handlingarna upprättades. 

Paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrat så 
att bolaget ska hålla de i momentet avsedda 
handlingar som gäller alla i fusionen delta-
gande bolag tillgängliga. I den gällande lagen 
finns uttryckliga bestämmelser endast om 
vissa handlingar som gäller andra bolag, men 
i den juridiska litteraturen (Airaksinen—
Rasinaho—Pulkkinen, Osakeyhtiölaki II, 
2010, s. 340) sägs att skyldigheten att hålla 
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handlingar tillgängliga gäller samtliga hand-
lingar i fråga om de andra i fusionen delta-
gande bolagen. Denna ändring föreslås för att 
skapa klarhet i regleringen och för att den 
nya punkt 2 som lagts till artikel 9 i fusions-
direktivet genom artikel 2.4 i ändringsdirek-
tivet ska kunna genomföras. Bestämmelserna 
i momentet ska gälla alla aktiebolag. Genom 
förslaget blir skyldigheten att hålla handling-
ar tillgängliga klarare och enhetligare. 

Dessutom föreslås att bestämmelsen om 
sändande av fusionshandlingarna ändras och 
flyttas från 1 mom. till ett nytt 2 mom. Dess-
utom föreslås att 1 mom. 3 punkten ändras så 
att bolaget i stället för ett mellanbokslut kan 
hålla en delårsrapport tillgänglig för aktie-
ägarna. Sistnämnda ändring föreslås för att 
det stycke som lagts till i artikel 11.1 i fu-
sionsdirektivet genom artikel 2.5 a i änd-
ringsdirektivet ska kunna genomföras. 

I 2 mom. föreskrivs om sändande av hand-
lingar till aktieägarna. Bestämmelserna om 
sändande av delningshandlingar till aktie-
ägarna i det nya 2 mom. avviker från gällan-
de 1 mom. så, att handlingarna enligt försla-
get inte behöver sändas om de kan laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. Bo-
lagets tillvägagångssätt uppfyller lagens 
krav, om aktieägaren kan ladda ner och skri-
va ut handlingarna tillräckligt enkelt och på 
samma sätt som från andra motsvarande 
webbsidor. Det är inte nödvändigt att skyl-
digheten att sända handlingar kvarstår när det 
gäller aktieägare utan egen internetanslut-
ning, eftersom t.ex. de allmänna biblioteken 
erbjuder aktieägarna datakommunikation och 
handledning i användningen av den. Denna 
ändring föreslås för att den nya punkt 4 som 
lagts till artikel 11 i fusionsdirektivet genom 
artikel 2.5 c i ändringsdirektivet ska kunna 
genomföras. Möjligheten till undantag ska 
också gälla privata aktiebolag eftersom detta 
minskar alla aktiebolags kostnader för bo-
lagsstämman. 

Enligt 3 mom. ska bolaget utöver vad som 
föreskrivs i 1 mom. underrätta bolagsstäm-
man och de andra i fusionen deltagande bo-
lagen om sådana andra händelser som väsent-
ligt påverkar bolagets ställning och som bo-
laget får kännedom om före fusionsbeslutet. 
Skyldigheten att underrätta det egna bolagets 
bolagsstämma om nya uppgifter följer av de 

allmänna principerna om ledningens skyldig-
heter i den gällande lagen (1 kap. 8 §), men 
en uttrycklig bestämmelse i fråga om fusion 
föreslås för tydlighetens skull, eftersom det i 
16 kap. 3, 4 och 11 § finns omfattande be-
stämmelser om den särskilda informations-
skyldigheten, samt för att artikel 9.2 i fu-
sionsdirektivet, som ändrats genom artikel 
2.4 i ändringsdirektivet, ska kunna genomfö-
ras. I den gällande lagen finns ingen uttryck-
lig bestämmelse om lämnande av nya uppgif-
ter till de andra i fusionen deltagande bola-
gen, men på basis av förarbetena till lagen 
kan en sådan skyldighet existera på grund av 
de allmänna kontraktsrättsliga principerna. 
En uttrycklig bestämmelse enligt dessa all-
männa principer föreslås för att artikel 9.2 i 
fusionsdirektivet, som ändrats genom artikel 
2.4 i ändringsdirektivet, ska kunna genomfö-
ras. I syfte att bibehålla en enhetlig lagstift-
ning ska den nya bestämmelsen också gälla 
privata aktiebolag, eftersom ledningens all-
männa omsorgsplikt och de allmänna kon-
traktsrättsliga principerna gäller samtliga ak-
tiebolag. 

De uppgifter som ska meddelas på basis av 
momentet avviker från den utredning som 
avses ovan i 1 mom. 6 punkten endast såtill-
vida att bolaget har fått kännedom om de här 
avsedda uppgifterna efter det att en utredning 
enligt 1 mom. upprättades. De uppgifter som 
avses här motsvarar i fråga om betydelse, in-
nehåll, autentisering och andra omständighe-
ter vad som krävs av en sådan utredning som 
avses i 1 mom. 6 punkten. 

Det 4 mom. motsvarar 2 mom. i den gäl-
lande paragrafen. 

 
17 kap. Delning 

3 §. Delningsplan. I paragrafen föreskrivs 
om vad den delningsplan som upprättas av de 
i delningen deltagande bolagens styrelser 
minst ska innehålla. Det föreslås att paragra-
fen får ett nytt 3 mom., enligt vilket del-
ningsplanen vid total delning inte behöver 
innehålla en sådan utredning om det ur-
sprungliga bolagets tillgångar, skulder och 
eget kapital som avses i 3 § 2 mom. 9 punk-
ten, om ägandet i de övertagande nybildade 
bolagen delas i samma förhållande som ak-
tieägarna äger det ursprungliga bolag som 
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upplöses genom total delning. Genom försla-
get genomförs artikel 22.5 i delningsdirekti-
vet, vilken har ändrats genom artikel 3.8 b i 
ändringsdirektivet. För att en enhetlig re-
glering ska bibehållas föreslås att undantaget 
tillämpas också på privata aktiebolag. 

4 §. En revisors yttrande. I paragrafen före-
skrivs om det yttrande som revisorn ger de i 
delningen deltagande bolagen om delnings-
vederlaget samt om betalningen av skulder 
eventuellt äventyras i det övertagande bola-
get. Det yttrande som avses i paragrafen om-
fattar också värdering av den egendom som 
övergår till det övertagande bolaget. Det fö-
reslås att paragrafens 2 mom. ändras så att 
inget revisorsyttrande behövs när nya bolag 
bildas genom total delning, om samtliga akti-
er i de övertagande bolagen fördelas i samma 
förhållande som det ursprungliga bolagets 
aktieägare äger det bolag som upplöses ge-
nom förfarandet. Syftet med förslaget är att 
genomföra artikel 22.5 i delningsdirektivet, 
vilken har ändrats genom artikel 3.8 b i änd-
ringsdirektivet. För att en enhetlig reglering 
ska bibehållas föreslås att undantagsbestäm-
melsen tillämpas också på privata aktiebolag. 

9 §. Behöriga organ och beslutstidpunkt. I 
paragrafen föreskrivs om det organ i bolaget 
som beslutar om delning. Det föreslås att pa-
ragrafens 1 mom. ändras så att det ursprung-
liga bolagets styrelse beslutar om delningen, 
om de övertagande bolagen äger samtliga ak-
tier och optionsrätter i det ursprungliga bola-
get. Den definition på dotterbolagsfusion 
som framgår av 16 kap. 2 § 2 mom. i den 
gällande lagen har använts som modell för 
förslaget. Förslaget tillämpas förutom på 
publika aktiebolag också på privata aktiebo-
lag för att en enhetlig reglering ska bibehål-
las. Syftet med ändringen är att genomföra 
artikel 3.7 i direktivet, genom vilken artikel 
20 i delningsdirektivet ändrades till en tving-
ande bestämmelse. Aktieägarnas rätt att krä-
va att bolagsstämman sammankallas för att 
besluta om delningen, vilket föreskrivits som 
ett skydd för minoritetsaktieägarna, tillämpas 
inte på sådant förenklat delningsförfarande 
som avses i momentet. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras 
så att en aktieägarminoritet i det övertagande 
bolaget kan kräva att delningsbeslutet fattas 
av bolagsstämman endast om det övertagan-

de bolaget äger mindre än nio tiondelar av 
aktierna i det ursprungliga bolaget. Förslaget 
motsvarar innehållsmässigt den ändring som 
föreslås i 16 kap. 9 § 2 mom. i fråga om fu-
sionsbeslut. I överensstämmelse med be-
stämmelsen om inlösen av minoritetsaktier i 
18 kap. 1 § beaktas inte aktier som tillhör bo-
laget eller dess dottersammanslutning i bola-
gets sammanlagda aktieantal. 

11 §. Framläggande och sändande av 
handlingar och lämnande av nya uppgifter. I 
paragrafen föreskrivs att delningshandlingar-
na ska hållas tillgängliga för aktieägarna i 
alla de i delningen deltagande bolagen samt 
att handlingarna ska sändas till aktieägarna 
och läggas fram för bolagsstämman. Det fö-
reslås att paragrafens 1 mom. ändras så att 
bestämmelsen om sändande av delningshand-
lingarna ändras och bildar ett nytt 2 mom. 
Dessutom föreslås att 3 punkten i momentet 
ändras så att bolaget i stället för mellan-
bokslut kan hålla en delårsrapport tillgänglig 
för aktieägarna. Delårsrapporten kan omfatta 
de första sex eller nio månaderna av räken-
skapsperioden. Sistnämnda ändring föreslås 
för att det stycke som lagts till i artikel 9.1 i 
fusionsdirektivet genom artikel 3.5 a i änd-
ringsdirektivet ska kunna genomföras. 

I det nya 2 mom. föreskrivs om undantag 
från bolagets skyldighet att hålla de mellan-
bokslutshandlingar eller den delårsrapport 
som avses i 1 mom. under punkt 3 i förteck-
ningen tillgängliga eller på begäran sända 
dem. Enligt artikel 22.5 i delningsdirektivet, 
vilken har ändrats genom artikel 3.8 b i änd-
ringsdirektivet, får medlemsstaterna inte krä-
va att mellanbokslutet hålls tillgängligt och 
sänds till aktieägarna i sådana genom total-
delning nybildade bolag vars aktier tilldelas 
aktieägarna i samma förhållande som deras 
ägarandelar i det ursprungliga bolaget. 

Bestämmelserna om sändande av delnings-
handlingar till aktieägarna i det nya 3 mom. 
avviker från gällande 1 mom. så, att hand-
lingarna inte behöver sändas om de kan lad-
das ner och skrivas ut från bolagets webbsi-
dor. Ändringen föreslås för att artikel 3.5 c i 
ändringsdirektivet ska kunna genomföras.  
För att en enhetlig reglering ska bibehållas 
föreslås att de nya bestämmelserna tillämpas 
på alla aktiebolag. 
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För att en enhetlig reglering ska bibehållas 
föreslås i det nya 4 mom. en motsvarande be-
stämmelse som den som föreslås i 16 kap. 
11 § 3 mom. 

 
1.2 Försäkringsbolagslagen 

Det föreslås att försäkringsbolagslagens 
bestämmelser ändras till den del den gällande 
lagen motsvarar de bestämmelser i aktiebo-
lagslagen som föreslås bli ändrade genom lag 
1. Specialbestämmelserna i den gällande för-
säkringsbolagslagen ändras inte. De bestäm-
melser i försäkringsbolagslagen som gäller 
stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa (5 kap. 17 § 1 mom.) före-
slås bli ändrade på samma sätt som 5 kap. 
21 § 1 mom. i aktiebolagslagen. Bestämmel-
sen om fusion genom beslut av styrelsen i 
19 kap. 7 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen 
föreslås bli ändrad på samma sätt som 
16 kap. 9 § 1 mom. i aktiebolagslagen. Be-
stämmelserna om framläggande och sändan-
de av fusionshandlingar i 19 kap. 8 § i för-

säkringsbolagslagen föreslås bli ändrade på 
samma sätt som 16 kap. 11 § i aktiebolagsla-
gen. Det föreslås att bestämmelsen i 20 kap. 
7 § i försäkringsbolagslagen om det organ 
som beslutar om delning ska ändras på sam-
ma sätt som 17 kap. 9 § 1 mom. i aktiebo-
lagslagen så, att styrelsen kan fatta beslut om 
delning, om de i delningen deltagande bola-
gen äger samtliga aktier samt eventuella op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier i det ursprungliga 
bolaget. Bestämmelserna om framläggande 
och sändande av delningshandlingar i 20 kap. 
8 § i försäkringsbolagslagen föreslås bli änd-
rade på samma sätt som 17 kap. 11 § i aktie-
bolagslagen. 

 
 

2  Ikraft trädande 

Enligt artikel 6.1 i direktivet ska medlems-
staterna sätta i kraft de lagar och andra för-
fattningar som är nödvändiga för att följa di-
rektivet före den 30 juni 2011. 
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Lagförslag 

 
 
 

1.  

Lag 

om ändring av aktiebolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 5 kap. 21 § 1 mom., 16 kap. 9 § 1 och 2 mom., 10 § 

3 mom. och 11 § samt 17 kap. 4 § 2 mom., 9 § 1 och 2 mom. och 11 §, av dem 5 kap. 21 § 
1 mom. sådant det lyder i lag 585/2009 och 17 kap. 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
461/2007, samt 

fogas till 17 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 461/2007, ett nytt 3 mom. som föl-
jer: 
 

5 kap. 

Bolagsstämma 

21 § 

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Beslutsförslagen samt, om bokslutet be-
handlas på stämman, bokslutet, verksamhets-
berättelsen och revisionsberättelsen ska i 
minst en veckas tid före stämman hållas till-
gängliga för aktieägarna på bolagets huvud-
kontor eller webbsidor samt läggas fram på 
bolagsstämman. Stämmohandlingarna ska 
utan dröjsmål sändas till aktieägare som ber 
om dem, om handlingarna inte kan laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

16 kap. 

Fusion 

9 § 

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det överlåtande bolaget beslutar bolags-
stämman om fusionen. Det överlåtande bola-

gets styrelse ska dock besluta om en dotter-
bolagsfusion. 

I det övertagande bolaget beslutar styrelsen 
om fusionen. Om det övertagande bolaget 
har mindre än nio tiondelar av aktierna i det 
överlåtande bolaget, ska fusionsbeslutet dock 
fattas av bolagsstämman, om aktieägare med 
minst en tjugondel av bolagets aktier kräver 
det. I bolagets sammanlagda aktieantal beak-
tas inte aktier som tillhör bolaget eller dess 
dottersammanslutning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Stämmokallelse samt information till inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda 

rättigheter som berättigar till aktier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om det övertagande bolaget har mindre än 

nio tiondelar av aktierna i det överlåtande bo-
laget och någon bolagsstämma inte samman-
kallas i det övertagande bolaget, ska aktie-
ägarna informeras om fusionen på samma 
sätt som kallelse till bolagsstämma utfärdas. I 
bolagets sammanlagda aktieantal beaktas inte 
aktier som tillhör bolaget eller dess dotter-
sammanslutning. En aktieägare kan inom en 
månad från meddelandet skriftligen kräva att 
bolagsstämman ska fatta beslut om fusionen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 § 

Framläggande och sändande av handlingar 
och lämnande av nya uppgifter 

Följande handlingar ska under minst en 
månad före den bolagsstämma som beslutar 
om fusionen och räknat från det meddelande 
som avses i 10 § 3 mom. hållas tillgängliga 
för aktieägarna på de i fusionen deltagande 
bolagens huvudkontor eller webbsidor samt 
läggas fram på bolagsstämman: 

1) fusionsplanen, 
2) varje i fusionen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från ett i fusionen deltagande 
publikt aktiebolags senast avslutade räken-
skapsperiod har förflutit över sex månader 
till det datum då fusionsplanen underteckna-
des, bokslutet för varje sådant bolag samt 
dess verksamhetsberättelse och revisionsbe-
rättelse, vilka ska vara av ett datum som inte 
får ligga längre bak i tiden än tre månader 
räknat från det datum då fusionsplanen un-
dertecknades, eller en sådan delårsrapport 
som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmark-
nadslagen för de sex eller nio första måna-
derna efter senaste räkenskapsperiod, 

4) de beslut om utbetalningar av medel 
som varje i fusionen deltagande bolag even-
tuellt har fattat efter bolagets senaste räken-
skapsperiod, 

5) varje i fusionen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, 

6) varje i fusionen deltagande bolags sty-
relses redogörelse för händelser som efter det 
senaste bokslutet eller den senaste delårsrap-
porten väsentligt har påverkat bolagets ställ-
ning, samt 

7) för varje i fusionen deltagande bolag ett 
sådant yttrande om fusionsplanen som avses i 
4 §. 

De handlingar som avses i 1 mom. ska utan 
dröjsmål sändas till aktieägare som ber om 
dem, om handlingarna inte kan laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska 
bolaget underrätta bolagsstämman och de öv-
riga i fusionen deltagande bolagen om sådana 

andra händelser som väsentligt påverkar bo-
lagets ställning och som bolaget får känne-
dom om före fusionsbeslutet. 

Vid en trepartsfusion skall de i 5 kap. 21 § 
2 mom. nämnda handlingarna om en part 
som ger fusionsvederlag hållas framlagda. 
Om några bokslutshandlingar inte finns, skall 
en utredning över den ekonomiska ställning-
en under den senast avslutade räkenskapspe-
rioden eller, i avsaknad av en sådan, under 
det senaste kalenderåret samt därefter hållas 
framlagda. 
 
 
 

17 kap. 

Delning 

3 § 

Delningsplan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om samtliga i delningen deltagande bolags 

aktieägare ger sitt samtycke eller, vid delning 
genom överlåtelse till nybildade bolag, samt-
liga aktier i varje övertagande bolag ges som 
delningsvederlag till aktieägarna i det ur-
sprungliga bolaget i förhållande till deras 
ägarandelar, behöver delningsplanen inte 
uppta en utredning om orsakerna till delning-
en eller om de grunder som avses i 2 mom. 
6 punkten. 
 
 
 

4 § 

En revisors yttrande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om samtliga i delningen deltagande bolags 

aktieägare ger sitt samtycke räcker det med 
ett yttrande om huruvida delningen kan även-
tyra betalningen av det övertagande bolagets 
skulder. Något yttrande behöver inte ges vid 
delning genom överlåtelse till nybildade bo-
lag, om samtliga aktier i varje övertagande 
bolag ges som delningsvederlag till aktie-
ägarna i det ursprungliga bolaget i förhållan-
de till deras ägarandelar. 
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9 § 

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det ursprungliga bolaget beslutar bolags-
stämman om delningen. Det ursprungliga bo-
lagets styrelse ska dock besluta om delning-
en, om de i delningen deltagande bolagen 
äger samtliga aktier samt eventuella options-
rätter och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till aktier i det ursprungliga bolaget. 

I det övertagande bolaget beslutar styrelsen 
om delningen. Om det övertagande bolaget 
har mindre än nio tiondelar av aktierna i det 
ursprungliga bolaget, ska dock delningsbe-
slutet fattas av bolagsstämman, om aktieäga-
re med minst en tjugondel av bolagets aktier 
kräver det. I bolagets sammanlagda aktiean-
tal beaktas inte aktier som tillhör bolaget el-
ler dess dottersammanslutning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

11 § 

Framläggande och sändande av handlingar 
och lämnande av nya uppgifter 

Följande handlingar ska under minst en 
månad före den bolagsstämma som beslutar 
om delningen och räknat från det meddelan-
de som avses i 10 § 3 mom. hållas tillgängli-
ga för aktieägarna på de i delningen delta-
gande bolagens huvudkontor eller webbsidor, 
utan dröjsmål sändas till aktieägare som ber 
om dem samt läggas fram på bolagsstämman: 

1) delningsplanen, 
2) varje i delningen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från ett i delningen deltagande 
publikt aktiebolags senast avslutade räken-
skapsperiod har förflutit över sex månader 
till det datum då delningsplanen underteck-

nades, bokslutet för varje sådant bolag samt 
dess verksamhetsberättelse och revisionsbe-
rättelse, vilka ska vara av ett datum som inte 
får ligga längre bak i tiden än tre månader 
räknat från det datum då delningsplanen un-
dertecknades, eller en sådan delårsrapport 
som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmark-
nadslagen för de sex eller nio första måna-
derna efter senaste räkenskapsperiod, 

4) de beslut om utbetalningar av medel 
som varje i delningen deltagande bolag even-
tuellt har fattat efter bolagets senaste räken-
skapsperiod, 

5) varje i delningen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, 

6) varje i delningen deltagande bolags sty-
relses redogörelse för händelser som efter det 
senaste bokslutet eller den senaste delårsrap-
porten väsentligt har påverkat bolagets ställ-
ning, samt 

7) för varje i delningen deltagande bolag ett 
sådant yttrande om delningsplanen som avses 
i 4 §. 

Om samtliga i delningen deltagande bolags 
aktieägare ger sitt samtycke eller, vid delning 
genom överlåtelse till nybildade bolag, samt-
liga aktier i varje övertagande bolag ges som 
delningsvederlag till aktieägarna i det ur-
sprungliga bolaget i förhållande till deras 
ägarandelar, tillämpas inte 1 mom. 3 punk-
ten. 

De handlingar som avses i 1 mom. ska utan 
dröjsmål sändas till aktieägare som ber om 
dem, om handlingarna inte kan laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska 
bolaget underrätta bolagsstämman och de öv-
riga i delningen deltagande bolagen om så-
dana andra händelser som väsentligt påverkar 
bolagets ställning och som bolaget får kän-
nedom om före delningsbeslutet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                            

20  . 
————— 
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2. 

 

Lag 

om ändring av försäkringsbolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 5 kap. 17 § 1 mom., 19 kap. 7 § 1 mom. och 8 § 

samt 20 kap. 7 § 1 mom. och 8 §, av dem 5 kap. 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 587/2009, 
som följer: 
 

5 kap. 

Bolagsstämma 

17 § 

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Beslutsförslagen samt, om bokslutet be-
handlas på stämman, bokslutet, verksamhets-
berättelsen och revisionsberättelsen ska i 
minst en veckas tid före stämman hållas till-
gängliga för delägarna på bolagets huvud-
kontor eller webbsidor samt läggas fram på 
bolagsstämman. Stämmohandlingarna ska 
utan dröjsmål sändas till aktieägare som ber 
om dem, om handlingarna inte kan laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

19 kap. 

Fusion och inlösen av minoritetsaktier 

7 § 

Fusionsbeslut 

I de i fusionen deltagande bolagen beslutar 
bolagsstämman om fusionen. Styrelsen i det i 
fusionen deltagande bolaget ska dock besluta 
om dotterbolagsfusion som gäller ett annat 
dotterbolag än ett försäkringsbolag, om inte 

något annat följer av 16 kap. 9 § 2 mom. i 
aktiebolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Framläggande och sändande av handlingar 
och lämnande av nya uppgifter 

Följande handlingar ska under minst en 
månad före den bolagsstämma som beslutar 
om fusionen och räknat från det meddelande 
som avses i 16 kap. 10 § 3 mom. i aktiebo-
lagslagen hållas tillgängliga för delägarna på 
de i fusionen deltagande bolagens huvudkon-
tor eller webbsidor samt läggas fram på bo-
lagsstämman: 

1) fusionsplanen, 
2) varje i fusionen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från ett i fusionen deltagande 
publikt försäkringsaktiebolags senast avslu-
tade räkenskapsperiod har förflutit över sex 
månader till det datum då fusionsplanen un-
dertecknades, bokslutet för varje sådant bo-
lag samt dess verksamhetsberättelse och re-
visionsberättelse, vilka ska vara av ett datum 
som inte får ligga längre bak i tiden än tre 
månader räknat från det datum då fusions-
planen undertecknades, eller en sådan delårs-
rapport som avses i 2 kap. 5 § i värdepap-
persmarknadslagen för de sex eller nio första 
månaderna efter senaste räkenskapsperiod, 
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4) de beslut om utbetalningar av medel 
som varje i fusionen deltagande bolag even-
tuellt har fattat efter bolagets senaste räken-
skapsperiod, 

5) varje i fusionen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, 

6) varje i fusionen deltagande bolags sty-
relses redogörelse för händelser som efter det 
senaste bokslutet eller den senaste delårsrap-
porten väsentligt har påverkat bolagets ställ-
ning, samt 

7) för varje i fusionen deltagande bolag ett 
sådant yttrande om fusionsplanen som avses i 
3 § 2 mom. 

De handlingar som avses i 1 mom. ska utan 
dröjsmål sändas till delägare som ber om 
dem, om handlingarna inte kan laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska 
bolaget underrätta bolagsstämman och de öv-
riga i fusionen deltagande bolagen om sådana 
andra händelser som väsentligt påverkar bo-
lagets ställning och som bolaget får känne-
dom om före fusionsbeslutet. 

Vid en trepartsfusion ska de i 5 kap. 17 § 
2 mom. nämnda handlingarna om en part 
som ger fusionsvederlag hållas framlagda. 
Om några bokslutshandlingar inte finns, ska 
en utredning över den ekonomiska ställning-
en under den senast avslutade räkenskapspe-
rioden eller, i avsaknad av en sådan, under 
det senaste kalenderåret samt därefter hållas 
framlagda. 
 
 
 

20 kap. 

Delning av försäkringsaktiebolag 

7 § 

Delningsbeslut 

I det ursprungliga och det övertagande 
verksamma försäkringsaktiebolaget beslutar 
bolagsstämman om delningen. Det ursprung-
liga bolagets styrelse ska dock besluta om 
delningen, om de i delningen deltagande bo-
lagen äger samtliga aktier samt eventuella 
optionsrätter och andra särskilda rättigheter 

som berättigar till aktier i det ursprungliga 
bolaget. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Framläggande och sändande av handlingar 
och lämnande av nya uppgifter 

Följande handlingar ska under minst en 
månad före den bolagsstämma som beslutar 
om delningen och räknat från det meddelan-
de som avses i 17 kap.10 § 3 mom. i aktiebo-
lagslagen hållas tillgängliga för aktieägarna 
på de i delningen deltagande bolagens hu-
vudkontor eller webbsidor samt läggas fram 
på bolagsstämman: 

1) delningsplanen, 
2) varje i delningen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från ett i delningen deltagande 
publikt försäkringsaktiebolags senast avslu-
tade räkenskapsperiod har förflutit över sex 
månader till det datum då delningsplanen un-
dertecknades, bokslutet för varje sådant bo-
lag samt dess verksamhetsberättelse och re-
visionsberättelse, vilka ska vara av ett datum 
som inte får ligga längre bak i tiden än tre 
månader räknat från det datum då delnings-
planen undertecknades, eller en sådan delårs-
rapport som avses i 2 kap. 5 § i värdepap-
persmarknadslagen för de sex eller nio första 
månaderna efter senaste räkenskapsperiod, 

4) de beslut om utbetalningar av medel 
som varje i delningen deltagande bolag even-
tuellt har fattat efter bolagets senaste räken-
skapsperiod, 

5) varje i delningen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, 

6) varje i delningen deltagande styrelses 
redogörelse för händelser som efter det se-
naste bokslutet eller den senaste delårsrap-
porten väsentligt har påverkat bolagets ställ-
ning, samt 

7) i fråga om varje i delningen deltagande 
bolag ett sådant yttrande om delningsplanen 
som avses i 3 § 2 mom. 

Om samtliga i delningen deltagande bolags 
aktieägare ger sitt samtycke eller, vid delning 
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genom överlåtelse till nybildade bolag, samt-
liga aktier i varje övertagande bolag ges som 
delningsvederlag till aktieägarna i det ur-
sprungliga bolaget i förhållande till deras 
ägarandelar, tillämpas inte 1 mom. 3 punk-
ten. 

De handlingar som avses i 1 mom. ska utan 
dröjsmål sändas till aktieägare som ber om 
dem, om handlingarna inte kan laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska 
bolaget underrätta bolagsstämman och de öv-
riga i delningen deltagande bolagen om så-
dana andra händelser som väsentligt påverkar 
bolagets ställning och som bolaget får kän-
nedom om före delningsbeslutet. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den                            

20  . 
————— 

 
Helsingfors den 27 maj 2011   

 
 

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 (624/2006) 5 kap. 21 § 1 mom., 16 kap. 9 § 1 och 2 mom., 10 § 

3 mom. och 11 § samt 17 kap. 4 § 2 mom., 9 § 1 och 2 mom. och 11 §, av dem 5 kap. 21 § 
1 mom. sådant det lyder i lag 585/2009 och 17 kap. 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
461/2007, samt 

fogas till 17 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 461/2007, ett nytt 3 mom. som föl-
jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 kap. 

Bolagsstämma 

21 § 

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Beslutsförslagen samt, om bokslutet be-
handlas på stämman, bokslutet, verksamhets-
berättelsen och revisionsberättelsen ska i 
minst en veckas tid före stämman hållas till-
gängliga för aktieägarna på bolagets huvud-
kontor eller webbsidor och utan dröjsmål 
sändas till aktieägare som ber om dem samt 
läggas fram på bolagsstämman. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 kap. 

Bolagsstämma 

21 § 

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Beslutsförslagen samt, om bokslutet be-
handlas på stämman, bokslutet, verksamhets-
berättelsen och revisionsberättelsen ska i 
minst en veckas tid före stämman hållas till-
gängliga för aktieägarna på bolagets huvud-
kontor eller webbsidor samt läggas fram på 
bolagsstämman. Stämmohandlingarna ska 
utan dröjsmål sändas till aktieägare som ber 
om dem, om handlingarna inte kan laddas 
ner och skrivas ut från bolagets webbsidor. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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16 kap. 

Fusion 

9 § 

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det överlåtande bolaget beslutar bolags-
stämman om fusionen. Det överlåtande bola-
gets styrelse kan dock besluta om en dotter-
bolagsfusion. 

I det övertagande bolaget beslutar styrelsen 
om fusionen. Fusionsbeslutet skall dock fattas 
av bolagsstämman, om aktieägare med minst 
en tjugondel av bolagets aktier kräver det. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 kap. 

Fusion 

9 § 

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det överlåtande bolaget beslutar bolags-
stämman om fusionen. Det överlåtande bola-
gets styrelse ska dock besluta om en dotter-
bolagsfusion. 

I det övertagande bolaget beslutar styrelsen 
om fusionen. Om det övertagande bolaget 
har mindre än nio tiondelar av aktierna i det 
överlåtande bolaget, ska fusionsbeslutet dock 
fattas av bolagsstämman, om aktieägare med 
minst en tjugondel av bolagets aktier kräver 
det. I bolagets sammanlagda aktieantal beak-
tas inte aktier som tillhör bolaget eller dess 
dottersammanslutning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Stämmokallelse samt information till inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda rät-

tigheter som berättigar till aktier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om någon bolagsstämma inte sammankal-

las i det övertagande bolaget, skall aktieägar-
na informeras om fusionen på samma sätt 
som kallelse till bolagsstämma utfärdas. En 
aktieägare kan inom en månad från medde-
landet skriftligen kräva att bolagsstämman 
skall fatta beslut om fusionen. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Stämmokallelse samt information till inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda 

rättigheter som berättigar till aktier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om det övertagande bolaget har mindre än 

nio tiondelar av aktierna i det överlåtande 
bolaget och någon bolagsstämma inte sam-
mankallas i det övertagande bolaget, ska ak-
tieägarna informeras om fusionen på samma 
sätt som kallelse till bolagsstämma utfärdas. I 
bolagets sammanlagda aktieantal beaktas 
inte aktier som tillhör bolaget eller dess dot-
tersammanslutning. En aktieägare kan inom 
en månad från meddelandet skriftligen kräva 
att bolagsstämman ska fatta beslut om fusio-
nen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 § 

Framläggande och sändande av handlingar 

 
Följande handlingar skall under minst en 

11 § 

Framläggande och sändande av handlingar 
och lämnande av nya uppgifter 

Följande handlingar ska under minst en 



 RP 4/2011 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

30 

månad före den bolagsstämma som beslutar 
om fusionen och räknat från det meddelande 
som avses i 10 § 3 mom. hållas tillgängliga 
för aktieägarna på de i fusionen deltagande 
bolagens huvudkontor eller webbsidor, utan 
dröjsmål sändas till aktieägare som ber om 
dem samt läggas fram på bolagsstämman: 

1) fusionsplanen, 
2) varje i fusionen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från ett i fusionen deltagande 
publikt aktiebolags senast avslutade räken-
skapsperiod har förflutit över sex månader till 
det datum då fusionsplanen undertecknades, 
bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse, vilka skall vara av ett da-
tum som inte får ligga längre bak i tiden än 
tre månader räknat från det datum då fusions-
planen undertecknades, 
 
 
 
 

4) de beslut om utbetalningar av medel som 
varje i fusionen deltagande bolag eventuellt 
har fattat efter bolagets senaste räkenskapspe-
riod, 

5) varje i fusionen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, 

6) styrelsens redogörelse för händelser som 
efter det senaste bokslutet eller den senaste 
delårsrapporten väsentligt har påverkat bola-
gets ställning, samt 
 

7) ett sådant yttrande om fusionsplanen som 
avses i 4 §. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid en trepartsfusion skall de i 5 kap. 21 § 
2 mom. nämnda handlingarna om en part som 

månad före den bolagsstämma som beslutar 
om fusionen och räknat från det meddelande 
som avses i 10 § 3 mom. hållas tillgängliga 
för aktieägarna på de i fusionen deltagande 
bolagens huvudkontor eller webbsidor samt 
läggas fram på bolagsstämman: 
 

1) fusionsplanen, 
2) varje i fusionen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från ett i fusionen deltagande 
publikt aktiebolags senast avslutade räken-
skapsperiod har förflutit över sex månader 
till det datum då fusionsplanen underteckna-
des, bokslutet för varje sådant bolag samt 
dess verksamhetsberättelse och revisionsbe-
rättelse, vilka ska vara av ett datum som inte 
får ligga längre bak i tiden än tre månader 
räknat från det datum då fusionsplanen un-
dertecknades, eller en sådan delårsrapport 
som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmark-
nadslagen för de sex eller nio första måna-
derna efter senaste räkenskapsperiod, 

4) de beslut om utbetalningar av medel som 
varje i fusionen deltagande bolag eventuellt 
har fattat efter bolagets senaste räkenskaps-
period, 

5) varje i fusionen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, 

6) varje i fusionen deltagande bolags sty-
relses redogörelse för händelser som efter det 
senaste bokslutet eller den senaste delårsrap-
porten väsentligt har påverkat bolagets ställ-
ning, samt 

7) för varje i fusionen deltagande bolag ett 
sådant yttrande om fusionsplanen som avses i 
4 §. 

De handlingar som avses i 1 mom. ska utan 
dröjsmål sändas till aktieägare som ber om 
dem, om handlingarna inte kan laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska bo-
laget underrätta bolagsstämman och de övri-
ga i fusionen deltagande bolagen om sådana 
andra händelser som väsentligt påverkar bo-
lagets ställning och som bolaget får känne-
dom om före fusionsbeslutet. 

Vid en trepartsfusion skall de i 5 kap. 21 § 
2 mom. nämnda handlingarna om en part 
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ger fusionsvederlag hållas framlagda. Om 
några bokslutshandlingar inte finns, skall en 
utredning över den ekonomiska ställningen 
under den senast avslutade räkenskapsperio-
den eller, i avsaknad av en sådan, under det 
senaste kalenderåret samt därefter hållas 
framlagda. 
 

som ger fusionsvederlag hållas framlagda. 
Om några bokslutshandlingar inte finns, skall 
en utredning över den ekonomiska ställning-
en under den senast avslutade räkenskapspe-
rioden eller, i avsaknad av en sådan, under 
det senaste kalenderåret samt därefter hållas 
framlagda. 
 

 
17 kap. 

Delning 

 

17 kap. 

Delning 

3 § 

Delningsplan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om samtliga i delningen deltagande bolags 

aktieägare ger sitt samtycke eller, vid delning 
genom överlåtelse till nybildade bolag, samt-
liga aktier i varje övertagande bolag ges som 
delningsvederlag till aktieägarna i det ur-
sprungliga bolaget i förhållande till deras 
ägarandelar, behöver delningsplanen inte 
uppta en utredning om orsakerna till del-
ningen eller om de grunder som avses i 
2 mom. 6 punkten. 
 

 
4 § 

En revisors yttrande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om samtliga i delningen deltagande bolags 

aktieägare ger sitt samtycke räcker det med 
ett yttrande om huruvida delningen kan även-
tyra betalningen av det övertagande bolagets 
skulder. 
 

4 § 

En revisors yttrande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om samtliga i delningen deltagande bolags 

aktieägare ger sitt samtycke räcker det med 
ett yttrande om huruvida delningen kan även-
tyra betalningen av det övertagande bolagets 
skulder. Något yttrande behöver inte ges vid 
delning genom överlåtelse till nybildade bo-
lag, om samtliga aktier i varje övertagande 
bolag ges som delningsvederlag till aktie-
ägarna i det ursprungliga bolaget i förhål-
lande till deras ägarandelar. 
 

 
9 §

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det ursprungliga bolaget beslutar bolags-

9 § 

Behöriga organ och beslutstidpunkt 

I det ursprungliga bolaget beslutar bolags-
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stämman om delningen. 
 
 
 
 
 
 
I det övertagande bolaget beslutar styrelsen 

om delningen. Delningsbeslutet skall emeller-
tid fattas av bolagsstämman, om aktieägare 
med minst en tjugondel av bolagets aktier 
kräver det. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

stämman om delningen. Det ursprungliga 
bolagets styrelse ska dock besluta om del-
ningen, om de i delningen deltagande bola-
gen äger samtliga aktier samt eventuella op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier i det ursprungliga 
bolaget. 

I det övertagande bolaget beslutar styrelsen 
om delningen. Om det övertagande bolaget 
har mindre än nio tiondelar av aktierna i det 
ursprungliga bolaget, ska dock delningsbe-
slutet fattas av bolagsstämman, om aktieäga-
re med minst en tjugondel av bolagets aktier 
kräver det. I bolagets sammanlagda aktiean-
tal beaktas inte aktier som tillhör bolaget el-
ler dess dottersammanslutning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 § 

Framläggande och sändande av handlingar 

 
Följande handlingar skall under minst en 

månad före den bolagsstämma som beslutar 
om delningen och räknat från det meddelande 
som avses i 10 § 3 mom. hållas tillgängliga 
för aktieägarna på de i delningen deltagande 
bolagens huvudkontor eller webbsidor, utan 
dröjsmål sändas till aktieägare som ber om 
dem samt läggas fram på bolagsstämman: 

1) delningsplanen, 
2) varje i delningen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från ett i delningen deltagande 
publikt aktiebolags senast avslutade räken-
skapsperiod har förflutit över sex månader till 
det datum då delningsplanen undertecknades, 
bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse, vilka skall vara av ett da-
tum som inte får ligga längre bak i tiden än 
tre månader räknat från det datum då del-
ningsplanen undertecknades, 
 
 
 
 

4) de beslut om utbetalningar av medel som 
varje i delningen deltagande bolag eventuellt 

11 §

Framläggande och sändande av handlingar 
och lämnande av nya uppgifter 

Följande handlingar ska under minst en 
månad före den bolagsstämma som beslutar 
om delningen och räknat från det meddelan-
de som avses i 10 § 3 mom. hållas tillgängli-
ga för aktieägarna på de i delningen delta-
gande bolagens huvudkontor eller webbsidor, 
utan dröjsmål sändas till aktieägare som ber 
om dem samt läggas fram på bolagsstämman: 

1) delningsplanen, 
2) varje i delningen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från ett i delningen deltagande 
publikt aktiebolags senast avslutade räken-
skapsperiod har förflutit över sex månader 
till det datum då delningsplanen underteck-
nades, bokslutet för varje sådant bolag samt 
dess verksamhetsberättelse och revisionsbe-
rättelse, vilka ska vara av ett datum som inte 
får ligga längre bak i tiden än tre månader 
räknat från det datum då delningsplanen un-
dertecknades, eller en sådan delårsrapport 
som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmark-
nadslagen för de sex eller nio första måna-
derna efter senaste räkenskapsperiod, 

4) de beslut om utbetalningar av medel som 
varje i delningen deltagande bolag eventuellt 
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har fattat efter bolagets senaste räkenskapspe-
riod, 

5) varje i delningen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, 

6) styrelsens redogörelse för händelser som 
efter det senaste bokslutet eller den senaste 
delårsrapporten väsentligt har påverkat bola-
gets ställning, samt 
 

7) ett sådant yttrande om delningsplanen 
som avses i 4 §. 
 

har fattat efter bolagets senaste räkenskaps-
period, 

5) varje i delningen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, 

6) varje i delningen deltagande bolags sty-
relses redogörelse för händelser som efter det 
senaste bokslutet eller den senaste delårsrap-
porten väsentligt har påverkat bolagets ställ-
ning, samt 

7) för varje i delningen deltagande bolag 
ett sådant yttrande om delningsplanen som 
avses i 4 §. 

Om samtliga i delningen deltagande bolags 
aktieägare ger sitt samtycke eller, vid delning 
genom överlåtelse till nybildade bolag, samt-
liga aktier i varje övertagande bolag ges som 
delningsvederlag till aktieägarna i det ur-
sprungliga bolaget i förhållande till deras 
ägarandelar, tillämpas inte 1 mom. 3 punk-
ten. 

De handlingar som avses i 1 mom. ska utan 
dröjsmål sändas till aktieägare som ber om 
dem, om handlingarna inte kan laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska bo-
laget underrätta bolagsstämman och de övri-
ga i delningen deltagande bolagen om såda-
na andra händelser som väsentligt påverkar 
bolagets ställning och som bolaget får kän-
nedom om före delningsbeslutet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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2. 

 

Lag 

om ändring av försäkringsbolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 5 kap. 17 § 1 mom., 19 kap. 7 § 1 mom. och 8 § 

samt 20 kap. 7 § 1 mom. och 8 §, av dem 5 kap. 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 587/2009, 
som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 kap. 

Bolagsstämma 

17 § 

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Beslutsförslagen samt, om bokslutet be-
handlas på stämman, bokslutet, verksamhets-
berättelsen och revisionsberättelsen ska i 
minst en veckas tid före stämman hållas till-
gängliga för delägarna på bolagets huvudkon-
tor eller webbsidor och utan dröjsmål sändas 
till delägare som ber om dem samt läggas 
fram på bolagsstämman. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 kap. 

Bolagsstämma 

17 § 

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Beslutsförslagen samt, om bokslutet be-
handlas på stämman, bokslutet, verksamhets-
berättelsen och revisionsberättelsen ska i 
minst en veckas tid före stämman hållas till-
gängliga för delägarna på bolagets huvud-
kontor eller webbsidor samt läggas fram på 
bolagsstämman. Stämmohandlingarna ska 
utan dröjsmål sändas till aktieägare som ber 
om dem, om handlingarna inte kan laddas 
ner och skrivas ut från bolagets webbsidor. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
19 kap. 

Fusion och inlösen av minoritetsaktier 

7 § 

Fusionsbeslut 

I de i fusionen deltagande bolagen beslutar 
bolagsstämman om fusionen. Om fusionen 
gäller ett annat dotterbolag än ett försäkrings-
bolag kan dock styrelsen i de i fusionen del-

19 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier 

7 § 

Fusionsbeslut 

I de i fusionen deltagande bolagen beslutar 
bolagsstämman om fusionen. Styrelsen i det i 
fusionen deltagande bolaget ska dock besluta 
om dotterbolagsfusion som gäller ett annat 
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tagande bolagen besluta om fusionen, om inte 
annat följer av 16 kap. 9 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

dotterbolag än ett försäkringsbolag, om inte 
något annat följer av 16 kap. 9 § 2 mom. i 
aktiebolagslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

Framläggande och sändande av handlingar 

 
Följande handlingar ska under minst en 

månad före den bolagsstämma som beslutar 
om fusionen och räknat från det meddelande 
som avses i 16 kap. 10 § 3 mom. i aktiebo-
lagslagen hållas tillgängliga för delägarna på 
de i fusionen deltagande bolagens huvudkon-
tor eller webbsidor, utan dröjsmål sändas till 
de delägare som ber om dem samt läggas 
fram på bolagsstämman: 

1) fusionsplanen, 
2) varje i fusionen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från den senast avslutade räken-
skapsperioden har förflutit över sex månader 
till det datum då fusionsplanen underteckna-
des, bolagets mellanbokslut, verksamhetsbe-
rättelse och revisionsberättelse, vilka ska vara 
av ett datum som inte får ligga längre bak i 
tiden än tre månader räknat från det datum då 
fusionsplanen undertecknades, 
 
 
 
 
 
 

4) de beslut om utbetalningar av medel som 
varje i fusionen deltagande bolag eventuellt 
har fattat efter bolagets senaste räkenskapspe-
riod, 

5) varje i fusionen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, om mellanbokslutet 
inte omfattar rapportperioden, 

6) styrelsens redogörelse för händelser som 
efter bolagets senaste bokslut, mellanbokslut, 
verksamhetsberättelse eller delårsrapport vä-
sentligt har påverkat bolagets ställning, samt 
 

8 § 

Framläggande och sändande av handlingar 
och lämnande av nya uppgifter 

Följande handlingar ska under minst en 
månad före den bolagsstämma som beslutar 
om fusionen och räknat från det meddelande 
som avses i 16 kap. 10 § 3 mom. i aktiebo-
lagslagen hållas tillgängliga för delägarna på 
de i fusionen deltagande bolagens huvudkon-
tor eller webbsidor samt läggas fram på bo-
lagsstämman: 
 

1) fusionsplanen, 
2) varje i fusionen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från ett i fusionen deltagande 
publikt försäkringsaktiebolags senast avslu-
tade räkenskapsperiod har förflutit över sex 
månader till det datum då fusionsplanen un-
dertecknades, bokslutet för varje sådant bo-
lag samt dess verksamhetsberättelse och re-
visionsberättelse, vilka ska vara av ett datum 
som inte får ligga längre bak i tiden än tre 
månader räknat från det datum då fusions-
planen undertecknades, eller en sådan del-
årsrapport som avses i 2 kap. 5 § i värde-
pappersmarknadslagen för de sex eller nio 
första månaderna efter senaste räkenskaps-
period, 

4) de beslut om utbetalningar av medel som 
varje i fusionen deltagande bolag eventuellt 
har fattat efter bolagets senaste räkenskaps-
period, 

5) varje i fusionen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, 
 

6) varje i fusionen deltagande bolags sty-
relses redogörelse för händelser som efter det 
senaste bokslutet eller den senaste delårs-
rapporten väsentligt har påverkat bolagets 
ställning, samt 
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7) ett sådant yttrande om fusionsplanen som 
avses i 3 § 2 mom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid en trepartsfusion ska de i 5 kap. 17 § 
2 mom. nämnda handlingarna om en part som 
ger fusionsvederlag hållas framlagda. Om 
några bokslutshandlingar inte finns, ska en ut-
redning över den ekonomiska ställningen un-
der den senast avslutade räkenskapsperioden 
eller, i avsaknad av en sådan, under det senas-
te kalenderåret samt därefter hållas framlag-
da. 
 

7) för varje i fusionen deltagande bolag ett 
sådant yttrande om fusionsplanen som avses i 
3 § 2 mom. 

De handlingar som avses i 1 mom. ska utan 
dröjsmål sändas till delägare som ber om 
dem, om handlingarna inte kan laddas ner 
och skrivas ut från bolagets webbsidor. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska bo-
laget underrätta bolagsstämman och de övri-
ga i fusionen deltagande bolagen om sådana 
andra händelser som väsentligt påverkar bo-
lagets ställning och som bolaget får känne-
dom om före fusionsbeslutet. 

Vid en trepartsfusion ska de i 5 kap. 17 § 
2 mom. nämnda handlingarna om en part 
som ger fusionsvederlag hållas framlagda. 
Om några bokslutshandlingar inte finns, ska 
en utredning över den ekonomiska ställning-
en under den senast avslutade räkenskapspe-
rioden eller, i avsaknad av en sådan, under 
det senaste kalenderåret samt därefter hållas 
framlagda. 
 

 
20 kap. 

Delning av försäkringsaktiebolag 

7 § 

Delningsbeslut 

I det ursprungliga och det övertagande 
verksamma försäkringsaktiebolaget beslutar 
bolagsstämman om fusionen. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 kap. 

Delning av försäkringsaktiebolag 

7 § 

Delningsbeslut 

I det ursprungliga och det övertagande 
verksamma försäkringsaktiebolaget beslutar 
bolagsstämman om delningen. Det ursprung-
liga bolagets styrelse ska dock besluta om 
delningen, om de i delningen deltagande bo-
lagen äger samtliga aktier samt eventuella 
optionsrätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier i det ursprungliga 
bolaget. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

Framläggande och sändande av handlingar 

 
Följande handlingar ska under minst en 

månad före den bolagsstämma som beslutar 
om delningen och räknat från det meddelande 

8 § 

Framläggande och sändande av handlingar 
och lämnande av nya uppgifter 

Följande handlingar ska under minst en 
månad före den bolagsstämma som beslutar 
om delningen och räknat från det meddelan-
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som avses i 17 kap. 10 § 3 mom. i aktiebo-
lagslagen hållas tillgängliga för aktieägarna 
på de i delningen deltagande bolagens hu-
vudkontor eller webbsidor, utan dröjsmål 
sändas till de aktieägare som ber om dem 
samt läggas fram på bolagsstämman: 

1) delningsplanen, 
2) varje i delningen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från ett i delningen deltagande 
bolags senast avslutade räkenskapsperiod har 
förflutit över sex månader till det datum då 
delningsplanen undertecknades, bolagets mel-
lanbokslut, verksamhetsberättelse och revi-
sionsberättelse, vilka ska vara av ett datum 
som inte får ligga längre bak i tiden än tre 
månader räknat från det datum då delnings-
planen undertecknades, 
 
 
 
 
 

4) de beslut om utbetalningar av medel som 
varje i delningen deltagande bolag eventuellt 
har fattat efter bolagets senaste räkenskapspe-
riod, 

5) varje i delningen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, om mellanbokslutet 
inte omfattar rapportperioden, 

6) styrelsens redogörelse för händelser som 
efter bolagets senaste bokslut, mellanbokslut, 
verksamhetsberättelse eller delårsrapport vä-
sentligt har påverkat bolagets ställning, samt 
 

7) ett sådant yttrande om delningsplanen 
som avses i 3 § 2 mom. 
 

de som avses i 17 kap.10 § 3 mom. i aktiebo-
lagslagen hållas tillgängliga för aktieägarna 
på de i delningen deltagande bolagens hu-
vudkontor eller webbsidor samt läggas fram 
på bolagsstämman: 
 

1) delningsplanen, 
2) varje i delningen deltagande bolags bok-

slut, verksamhetsberättelser och revisionsbe-
rättelser för de tre senast avslutade räken-
skapsperioderna, 

3) om det från ett i delningen deltagande 
publikt försäkringsaktiebolags senast avslu-
tade räkenskapsperiod har förflutit över sex 
månader till det datum då delningsplanen un-
dertecknades, bokslutet för varje sådant bo-
lag samt dess verksamhetsberättelse och re-
visionsberättelse, vilka ska vara av ett datum 
som inte får ligga längre bak i tiden än tre 
månader räknat från det datum då delnings-
planen undertecknades, eller en sådan del-
årsrapport som avses i 2 kap. 5 § i värde-
pappersmarknadslagen för de sex eller nio 
första månaderna efter senaste räkenskaps-
period, 

4) de beslut om utbetalningar av medel som 
varje i delningen deltagande bolag eventuellt 
har fattat efter bolagets senaste räkenskaps-
period, 

5) varje i delningen deltagande bolags del-
årsrapporter som har upprättats efter bolagets 
senaste räkenskapsperiod, 
 

6) varje i delningen deltagande styrelses 
redogörelse för händelser som efter det se-
naste bokslutet eller den senaste delårsrap-
porten väsentligt har påverkat bolagets ställ-
ning, samt 

7) i fråga om varje i delningen deltagande 
bolag ett sådant yttrande om delningsplanen 
som avses i 3 § 2 mom. 

Om samtliga i delningen deltagande bolags 
aktieägare ger sitt samtycke eller, vid delning 
genom överlåtelse till nybildade bolag, samt-
liga aktier i varje övertagande bolag ges som 
delningsvederlag till aktieägarna i det ur-
sprungliga bolaget i förhållande till deras 
ägarandelar, tillämpas inte 1 mom. 3 punk-
ten. 

De handlingar som avses i 1 mom. ska utan 
dröjsmål sändas till aktieägare som ber om 
dem, om handlingarna inte kan laddas ner 
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och skrivas ut från bolagets webbsidor. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska bo-

laget underrätta bolagsstämman och de övri-
ga i delningen deltagande bolagen om såda-
na andra händelser som väsentligt påverkar 
bolagets ställning och som bolaget får kän-
nedom om före delningsbeslutet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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