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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om europaandelslag och vissa lagar som har samband 
med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att en lag om eu-
ropaandelslag (SCE) skall stiftas. Genom la-
gen utfärdas nationella bestämmelser om eu-
ropaandelslag, varvid det blir möjligt att 
bilda och registrera europaandelslag också i 
Finland. Likaså får finska fysiska och ju-
ridiska personer möjlighet att delta i bil-
dandet av europaandelslag som registreras i 
en annan medlemsstat inom Europeiska un-
ionen eller Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, och europaandelslag får möj-
lighet att flytta sin hemort till eller från 
Finland. 

Europaandelslag är en andelslagsform som 
gör det möjligt för fysiska personer, andel-
slag och andra privat- och offentligrättsliga 
juridiska personer från olika stater att ge sina 
andelslag en struktur som överskrider statliga 
gränser. 

Bestämmelser om europaandelslag finns i 
rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om 
stadga för europeiska kooperativa föreningar 
(SCE-föreningar), nedan europaandelslags-
förordningen, samt i kompletterande natio-
nell lagstiftning som dels är i kraft, dels 
föreslås i denna proposition. I förslaget till 
lag om europaandelslag finns bestämmelser 
om bildande och registrering av europaandel-
slag samt om skydd för medlemmar och 
borgenärer vid fusion och om borgenärs-
skydd i samband med flyttning av hemort. I 
europaandelslagsförordningen finns bestäm-
melser om skydd för medlemmar när ett an-
delslag flyttar sin hemort, och därför föreslås 
inga nationella bestämmelser om detta. I 
förslaget till lag om europaandelslag finns 
dessutom bestämmelser om andelslagets för-
valtning och om likvidationsförfarandet i 

ärenden som grundar sig på europaandel-
slagsförordningen samt om andelslagslednin-
gens, revisorernas och medlemmarnas skade-
ståndsansvar och straffrättsliga ansvar. Be-
stämmelserna motsvarar huvudsakligen be-
stämmelserna om nationella andelslag. Un-
dantagen från den nationella lagstiftningen 
om andelslag beror antingen på europaandel-
slagsförordningen eller på särdragen i den 
gränsöverskridande sammanslutningsstruktur 
som skall regleras.   

Enligt europaandelslagsförordningen och 
detta förslag skall ett finskt andelslag som 
deltar i bildandet av ett europaandelslag samt 
ett i Finland registrerat europaandelslag som 
flyttar sin hemort till en annan stat före fu-
sionen eller flyttningen utföra alla de han-
dlingar och fullgöra alla de formaliteter som 
fusionen eller flyttningen förutsätter. Därför 
skall ett andelslag som t.ex. bedriver reglerad 
finansiell verksamhet i förväg ge tillsyns-
myndigheterna en redogörelse för hur verk-
samheten kommer att fortsätta eller avslutas i 
Finland när andelslaget flyttar sin hemort till 
ett annat land eller fusioneras. Målen med 
förslaget och regleringsprinciperna i anslut-
ning till det svarar mot lagen om europabo-
lag.  

Dessutom föreslås vissa ändringar i sam-
funds-, register- och företagsinteckningslag-
stiftningen. Propositionen har samband med 
Finlands medlemskap i Europeiska unionen, 
vilket förpliktar Finland att stifta nationella 
bestämmelser som kompletterar europaan-
delslagsförordningen.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 september 
2006. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

1.1. Tidpunkten när europaandelslags-
förordningen träder i kraft 

Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om 
stadga för europeiska kooperativa föreningar 
(SCE-föreningar), nedan europaandelslags-
förordningen, skall tillämpas i Europeiska 
unionens (EU) medlemsstater från och med 
den 18 augusti 2006. Ett europaandelslag är 
en övernationell sammanslutningsform som 
erbjuder företag och fysiska personer från 
olika medlemsstater och med verksamhet i 
olika medlemsstater en möjlighet till grän-
söverskridande företagsverksamhet i EU.   

 
1.2. Det huvudsakliga innehållet i eu-

ropaandelslagsförordningen 

I europaandelslagsförordningen finns be-
stämmelser om bildande av europaandelslag, 
minimiandelskapital, andelskapital, hemort 
och flyttning av hemort samt medlemskap i 
europaandelslag, andelsstämma, utbetalning 
av medel och vissa frågor som har samband 
med organen i ett europaandelslag. Till 
förordningen ansluter sig rådets direktiv 
2003/72/EG om komplettering av stadgan för 
europeiska kooperativa föreningar med av-
seende på arbetstagarinflytande, nedan direk-
tivet om arbetstagarinflytande. Europaandel-
slagsförordningen tillämpas förutom i Eu-
ropeiska unionen också i de stater som hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet (EES) (gemensamma EES-kommitténs 
beslut nr 15/2004). 

I europaandelslagsförordningen hänvisas 
på tre olika sätt till den nationella lagstiftnin-
gen i den medlemsstat där ett europaandel-
slag har sin stadgeenliga hemort. I bestäm-
melserna hänvisas till lagstiftningen om an-
delslag, till lagstiftningen om publika aktie-
bolag eller till den nationella lagstiftningen i 

allmänhet. Av detta följer för Finlands del 
t.ex. att man på bildandet av europaandelslag 
genom fusion på grund av de bestämmelser 
som avviker från lagen om andelslag och 
som ingår i den nya aktiebolagslagen som är 
under behandling i riksdagen (RP 109/2005 
rd, ABL) kommer att tillämpa europaandel-
slagsförordningen som kompletterande na-
tionell lagstiftning samt lagen om europaan-
delslag, lagen om andelslag (1488/2001) och 
aktiebolagslagen. 

Innehållet i europaandelslagsförordningen 
beskrivs i detalj i ett betänkande av arbets-
gruppen för lagen om europaandelslag (justi-
tieministeriets arbetsgruppsbetänkande 
2005:14, www.om.fi/33976.htm). 

 
1.3. Lagstiftningen om europaandelslag i 

Europeiska unionens övriga medlem-
sstater 

I Europeiska unionens övriga medlem-
sstater grundar sig förslagen till nationell lag-
stiftning om europaandelslag huvudsakligen 
på de lösningar som dessa länder i sin na-
tionella lagstiftning har omfattat för andel-
slag. Vissa medlemsstater har ingen nationell 
lag som gäller speciellt andelslag.  

De andra medlemsländernas förslag till så-
dana ändringar av den nationella lagstiftnin-
gen som behövs för genomförandet av rådets 
förordning kommer antagligen att överläm-
nas huvudsakligen under våren 2006. 

 
Sverige 

Justitiedepartementet i Sverige lämnar i sin 
promemoria (Ds 2005:45) förslag till en lag 
om europakooperativ. Dessutom föreslås än-
dringar i bl.a. lagen om ekonomiska förenin-
gar, årsredovisningslagen, lagen om närings-
förbud, lagen om utländska filialer samt i 
vissa speciallagar avseende ekonomiska 
föreningar som bedriver reglerade rörelser, 
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närmast finansierings- och försäkrings-
rörelse. Avsikten är enligt förslaget att iaktta 
i stort sett samma lagstiftningsteknik som i 
fråga om lagen om europabolag, (SFS 
2004:575). 

Enligt förslaget har skattemyndigheten i 
Sverige, liksom också Finansinspektionen i 
fråga om dem som står under dess tillsyn, rätt 
att med hänvisning till allmänt intresse 
motsätta sig att ett europakooperativs säte 
flyttas eller att en svensk ekonomisk förening 
deltar i bildandet av ett europakooperativ ge-
nom fusion, om sätet för det europakoopera-
tiv som bildas skulle vara beläget någon an-
nanstans än i Sverige. Dessutom föreslås att 
ett särskilt bokslut skall krävas för den tid 
som det senaste bokslutet inte täcker när ett i 
Sverige beläget europakooperativ flyttar sitt 
säte till en annan stat. Ytterligare föreslås att 
lagen om europabolag ändras så att den inne-
håller motsvarande bestämmelser.  

Skattemyndighetens rätt att motsätta sig 
motiveras genom att en effektiv tillsyn över 
och kontroll av skatter skall kunna garan-
teras. Skattemyndigheten har enligt förslaget 
rätt att motsätta sig när beslut om skattekon-
troll redan har fattats och en flyttning av den 
ekonomiska föreningens säte avsevärt skulle 
försvåra kontrollen.  Finansinspektionens rätt 
att motsätta sig motiveras på motsvarande 
sätt som i förarbetet till europabolag i 
Sverige. Det har konstaterats att företag som 
är verksamma i finansierings- och försäk-
ringsbranschen har en central betydelse för 
samhället och sina kunder och att det är svårt 
att på förhand bedöma verkningarna av en 
flyttning av sätet för verksamheten i sin hel-
het. Avsikten med förslaget är att med hän-
syn till allmänt intresse möjliggöra att verk-
samheten i finansierings- och försäkrings-
branschen och dess säkerhet skall kunna ga-
ranteras. I promemorian bedöms att t.ex. 
tryggande av stabil verksamhet för ekonomi-
ska föreningar som är verksamma i finansier-
ings- eller försäkringsbranschen, kapital-
marknadens funktion samt förhindrande av 
olagliga åtgärder, särskilt penningtvätt, kun-
de omfattas av det allmänna intresset.  

På registrering av europakooperativ skall 
enligt förslaget tillämpas aktiebolagslagen i 
Sverige. Närmare bestämmelser föreskrivs 
genom förordning på motsvarande sätt som i 
fråga om europabolag (förordning om europ-

abolag, SFS 2004:73). Enligt förslaget skall 
även ett förslag om flyttning av säte enligt ar-
tikel 7.2 i europaandelslagsförordningen 
samt ett förslag till ombildning och en re-
dogörelse för ombildningen av ett nationellt 
kooperativ till ett europakooperativ enligt ar-
tikel 35.3 och av ett europakooperativ till ett 
nationellt kooperativ enligt artikel 76.3 i 
nämnda förordning registreras. 

I promemorian föreslås att medlemmarna i 
en övertagande svensk ekonomisk förening 
skall ha rätt att säga upp sig till utträde ur den 
ekonomiska föreningen när ett europakoop-
erativ bildas genom fusion, om fusionen in-
nebär att europakooperativet kommer att ha 
sitt säte i en annan stat. Någon rätt för 
medlemmarna i en överlåtande ekonomisk 
förening att säga upp sig till utträde ur fören-
ingen föreslås däremot inte i denna lag, efter-
som dessa medlemmar kommer att omfattas 
av bestämmelserna i den nationella lagen om 
ekonomiska föreningar, enligt vilken de re-
dan har rätt att säga upp sig till utträde. I 
fråga om flyttning av sätet föreslås motsva-
rande bestämmelser om borgenärsskydd som 
i lagen om europabolag, vars bestämmelser 
för sin del motsvarar det borgenärsskydd som 
tillämpas på fusion av svenska publika aktie-
bolag. 

Förslaget innehåller dessutom bestämmel-
ser om ett dualistiskt förvaltningssystem som 
är främmande för ekonomiska föreningar i 
Sverige. På ett monistiskt förvaltningssystem 
tillämpas för sin del bestämmelserna i Sve-
riges aktiebolagslag. Enligt förslaget skall ett 
europakooperativ ha en verkställande direk-
tör, om antalet anställda under vart och ett av 
de två senaste räkenskapsåren i medeltal har 
överstigit 200. När ett europakooperativ bil-
das skall det ha en verkställande direktör, om 
antalet anställda i någon av de juridiska per-
soner som har deltagit i bildandet under de 
två år som föregick bildandet i medeltal 
översteg 200. I ett europakooperativ som står 
under tillsyn av Finansinspektionen skall det 
alltid finnas en verkställande direktör. 

 
1.4. Skatteregler om europaandelslag och 

bildande av sådana andelslag och in-
sättningsgaranti 

Rådets direktiv 90/434/EEG om ett gemen-
samt beskattningssystem för fusion, fission, 
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överföring av tillgångar och utbyte av aktier 
eller andelar som berör bolag i olika 
medlemsstater ändrades genom rådets direk-
tiv 2005/19/EG om ändring av nämnda direk-
tiv bl.a. så att uttryckliga regler om flyttning 
av ett europabolags eller ett europaandelslags 
stadgeenliga hemort till en annan stat togs in 
i direktivet. De nationella bestämmelser om 
europabolag och europaandelslag som 
bygger på ändringen av direktivet trädde i 
kraft den 1 januari 2006. 

Finland har infört det ovan nämnda direk-
tivet på så sätt att de skattebestämmelser som 
baserar sig på direktivet gäller också grän-
söverskridande omstruktureringar av företag, 
även om Finland hittills har saknat bolags-
rättsliga bestämmelser om t.ex. gränsöver-
skridande fusioner. 

Rådets direktiv om ett gemensamt beskatt-
ningssystem för moderbolag och dotterbolag 
hemmahörande i olika medlemsstater 
(90/435/EEG) har ändrats så att det är til-
lämpligt också på europaandelslag. De na-
tionella bestämmelser som bygger på direk-
tivet har trätt i kraft den 1 januari 2005. 

Enligt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 94/19/EG om system för garanti av in-
sättningar, nedan insättningsgarantidirekti-
vet, grundar sig skyddet för insättningar i 
kreditinstitut på den insättningsgaranti som 
gäller i den stat där kreditinstitutet har sin 
hemort. Insättningarna i ett kreditinstitut kan 
kopplas till en annan stats, nedan värdstat-
ens, insättningsgaranti endast i den mån som 
de anses höra till kreditinstitutets filial i värd-
staten och inte omfattas av insättningsgaran-
tin i hemstaten. Värdstatens insättningsga-
ranti blir tillämplig endast till den del som 
den överstiger det skydd som insättningsga-
rantin i hemstaten erbjuder. 

Om en andelsbank fusioneras med ett eu-
ropaandelslag som registreras i en annan stat, 
är utgångspunkten den att insättningarna i 
den överlåtande banken efter fusionen endast 
omfattas av insättningsgarantin i den stat där 
den övertagande banken har sin hemort. Om 
en finsk bank fusioneras med t.ex. en svensk 
bank som ombildas till ett europaandelslag, 
kommer alla insättningar i den finska banken 
därefter att omfattas av den insättningsga-
ranti som gäller i Sverige. Eftersom insätt-
ningsgarantin i Sverige inte ersätter tids-
bundna insättningar i samma utsträckning 

som insättningsgarantin i Finland, kan de 
tidsbundna insättningarna i europaandel-
slagets finska filialer skyddas separat hos den 
finska insättningsgarantifonden, till den del 
som de inte omfattas av insättningsgarantin i 
Sverige. 

 
2.  Ändringsbehov 

2.1. Skyldighet att utfärda bestämmelser 
enligt europaandelslagsförordningen 

Europaandelslagsförordningen är i sig bin-
dande och tillämpas i Europeiska unionens 
medlemsstater och andra stater som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
utan några nationella verkställighetsåtgärder. 
I finsk lag kan inte heller utfärdas bestäm-
melser om de omständigheter som regleras i 
europaandelslagsförordningen. När det gäller 
frågor som inte regleras i förordningen kan i 
finsk lag tas in specialbestämmelser om eu-
ropaandelslag endast inom de gränser som 
förordningen anger beträffande val av til-
lämplig lag och bemyndigande att utfärda 
bestämmelser (artikel 8). Av dessa orsaker 
kan omständigheter som gäller europaandel-
slag inte på ett övergripande sätt regleras i 
finsk lag. Någon övergripande reglering be-
hövs inte heller, eftersom förordningen til-
lämpas som nationell lag i Finland. 

I en medlemsstats lagstiftning kan ett eu-
ropaandelslag ges en annan ställning än na-
tionella andelslag endast i den mån som eu-
ropaandelslagsförordningen tillåter detta. Ut-
gångspunkten är därför den att ett europaan-
delslag har samma rättigheter och skyldig-
heter som ett andelslag har enligt lagstiftnin-
gen i den medlemsstat där europaandelslaget 
har sin hemort. 

På grund av europaandelslagsförordningen 
är en medlemsstat dock skyldig att vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa ett effek-
tivt genomförande av förordningen samt att 
utse behöriga myndigheter för de myndig-
hetsuppgifter som regleras i förordningen 
(artikel 78). En medlemsstat skall också ut-
färda bestämmelser om ett särskilt tvångslik-
vidationsförfarande som baserar sig på för-
ordningen (artikel 73.3 och 73.4) samt om 
borgenärsskydd när ett europaandelslag flyt-
tar sin hemort till en annan medlemsstat (ar-
tikel 7.7). 
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2.2. Tillåtna nationella bestämmelser 
enligt europaandelslagsförordningen 

Möjligheter att utfärda bestämmelser 

Beträffande några av de omständigheter 
som regleras i europaandelslagsförordningen 
har medlemsstaterna enligt ett bemyndigande 
i förordningen rätt att utfärda bestämmelser 
som skiljer sig från bestämmelserna i för-
ordningen eller kompletterar dessa. 

 
Behovet att utfärda bestämmelser 

Behovet av enhetliga och klara regler. Det 
är ändamålsenligt att möjligheterna att ut-
färda avvikande bestämmelser utnyttjas till 
att förenhetliga bestämmelserna om europa-
andelslag som registreras i Finland med de 
nationella bestämmelserna om andelslag, 
eftersom dessa bestämmelser till betydande 
del tillämpas på andelslag. Med tanke på eu-
ropaandelslagens ledning, medlemmar, revi-
sorer, borgenärer samt andelslagets och dess 
medlemmars intressegrupper är det önskvärt 
att skillnaderna och likheterna mellan eu-
ropaandelslagsformen och den nationella an-
delslagsformen är så lätta att upptäcka som 
möjligt. Även detta kan uppnås genom att 
bestämmelserna om europaandelslag som 
registreras i Finland i så hög grad som 
möjligt motsvarar bestämmelserna om finska 
andelslag. Ett europaandelslag skall behand-
las på samma sätt som ett andelslag som har 
bildats i överensstämmelse med den na-
tionella lagstiftningen, om inte något annat 
följer av bestämmelserna i europaandelslags-
förordningen (artikel 9). Med avvikelse från 
rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om 
stadga för europabolag, nedan europabolags-
förordningen, hänvisas i europaandelslags-
förordningen förutom till den nationella lag-
stiftningen om andelslag på många ställen 
också till lagstiftningen om publika aktiebo-
lag. Hänvisning till bestämmelserna om pub-
lika aktiebolag görs bl.a. när det gäller val av 
sakkunniga och värdering av annat vederlag 
än kontantvederlag (artikel 4.6), före-
byggande kontroll vid bildandet av ett pub-
likt aktiebolag (artikel 5.3), registrering (ar-
tikel 11.1), offentliggörande av dokument 
och uppgifter (artikel 12.1) samt fusionsplan 
(artikel 22.3) och offentliggörande av den 

(artikel 24.1). Detta gör bestämmelserna 
mindre tydliga. 

Skydd för medlemmar och borgenärer. Att 
ett andelslag fusioneras med ett andelslag 
som registreras i en annan stat och att det 
flyttar sin hemort till en annan stat är åt-
gärder som medlemmar och borgenärer i an-
delslag som är registrerade i Finland inte hit-
tills har behövt vara beredda på. Det kan vara 
svårt att förutse hur sådana åtgärder påverkar 
medlemmarnas ställning. Andelslaget kan fu-
sioneras eller flytta sin hemort till vilken som 
helst av de nuvarande eller framtida staterna 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet och de nationella bestämmelserna, som 
i avsevärd mån påverkar medlemmarnas 
ställning, är endast delvis harmoniserade ge-
nom europaandelslagsförordningen. Samma 
gäller de verkningar som en fusion eller en 
flyttning av hemorten har på speciellt sådana 
borgenärers ställning som inte står i avtals-
förhållande till andelslaget. När skyddsnivån 
för medlemmar och borgenärer samt de till-
gängliga rättsmedlen väljs skall å andra sidan 
beaktas att ett skydd för medlemmarna och 
borgenärerna som överstiger miniminivån i 
förordningen kan påverka beslutet om val av 
europaandelslagets hemort. 

Skydd för ett europaandelslags medlemmar 
har till motsvarande delar utretts närmare un-
der förarbetet till lagen om europabolag 
(742/2004) (regeringens proposition 55/2004 
rd, sidorna 6—7). Det är därför motiverat att 
säkerställa medlemmarnas ställning när ett 
andelslag fusioneras med ett europaandelslag 
eller när ett europaandelslags hemort flyttas 
från Finland till en annan stat så att bestäm-
melserna motsvarar det som i lagen om an-
delslag föreskrivs om rätten för medlem-
marna i ett överlåtande andelslag att avgå ur 
andelslaget. Vid bildande genom fusion 
tillämpas på borgenärsskydd lagstiftningen 
om publika aktiebolag direkt enligt eu-
ropaandelslagsförordningen (artikel 28.1). 
Med beaktande av revideringen av lagen om 
aktiebolag är det motiverat att tillämpa mots-
varande bestämmelser om borgenärsskydd 
också på flyttning av hemort. Alla borgenärer 
har rätt att motsätta sig en fusion. Det före-
slagna skyddet för borgenärer och medlem-
mar skall även tillämpas på ett övertagande 
finskt andelslag som vid fusionen ombildas 
till europaandelslag, om andelslagets hemort 
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i samband med fusionen flyttas till en annan 
stat. I europaandelslagsförordningen finns i 
fråga om flyttning av hemorten bestämmelser 
om medlemmars rätt att avgå och rätt till 
återbetalning av insats (artikel 7.5) och i 
fråga om fusion tillåts i den de nationella 
bestämmelserna om minoritetsskydd (artikel 
28.2). 

Ett finskt andelslag som deltar i bildandet 
av ett europaandelslag och ett europaandel-
slag som är registrerat i Finland och flyttar 
sin hemort till en annan stat skall utföra alla 
de handlingar och fullgöra alla de for-
maliteter som en fusion eller en flyttning av 
hemorten förutsätter innan registermyndig-
heten kan ge bolaget det intyg som krävs för 
verkställandet av fusionen eller flyttningen 
(artiklarna 7 och 29). Därför skall t.ex. ett 
andelslag som bedriver reglerad finansiell 
verksamhet innan det får intyget i fråga 
lämna en redogörelse för hur andelslagets 
verksamhet kommer att fortsätta eller avslu-
tas i Finland när bolaget fusioneras eller flyt-
tar sin hemort till ett annat land. 

Till övriga delar har man inte kunnat ob-
servera något allmänt behov att för eu-
ropaandelslagsformens del föreskriva om ett 
mera vittgående skydd för medlemmar, 
borgenärer eller andra utomstående än vad 
som i fråga om de bolagsrättsliga bestämmel-
serna föreskrivs i lagen om andelslag och an-
nan lagstiftning. 

Möjligheter att utöva tillsyn. En skatte-
granskning, bank- eller försäkringsinspektion 
eller annan motsvarande åtgärd som pågår 
under fusionen eller flyttningen av hemorten 
eller inleds senare påverkar inte väsentligt de 
finska myndigheternas möjligheter att ta del 
av bokföringsmaterialet för den tid som före-
går fusionen eller flyttningen. De finländska 
myndigheternas möjligheter till information 
har utretts i detalj under förarbetet till lagen 
om europabolag (regeringens proposition 
55/2004 rd, sidorna 7—8).  

Rätt att motsätta sig fusion och flyttning av 
hemort med hänvisning till allmänt intresse. 
Enligt europaandelslagsförordningen kan 
Finland i sin lagstiftning föreskriva att ett 
finskt andelslag inte kan delta i bildandet av 
ett europaandelslag genom fusion, om en be-
hörig myndighet motsätter sig arrangemanget 
med hänvisning till allmänt intresse. På 
motsvarande sätt kan bestämmelser utfärdas 

om en myndighets rätt att med hänvisning till 
allmänt intresse motsätta sig att ett i Finland 
registrerat europaandelslag flyttar sin hemort 
till en annan stat (artiklarna 21 och 7.14). 
Vad rätten att motsätta sig innebär har utretts 
i detalj under förarbetet till lagen om europ-
abolag (regeringens proposition 55/2004 rd, 
sidorna 8—9).  

De förutsättningar för överlåtelse av 
olycksfallsförsäkringsbeståndet som före-
skrivs i lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948) gäller också fusion, delning och 
flyttning av hemort i fråga om ett försäk-
ringsbolag som bedriver arbetsolycksfalls-
försäkring.  

I samband med att ett europaandelslag bil-
das och flyttar sin hemort kan de mål som 
hänför sig till det allmänna intresset tryggas 
tillräckligt väl i den finska lagstiftningen ge-
nom att de finska myndigheternas verksam-
hetsbetingelser samt medlemmarnas och 
borgenärernas ställning i det finska andel-
slaget ordnas på motsvarande sätt som t.ex. 
vid nationella fusioner, inom de gränser som 
gemenskapsrätten tillåter. 

 
Frågor som inte behandlas i propositionen 

I förslaget behandlas inte skattefrågor som 
är förknippade med bildandet av ett europa-
andelslag eller med dess verksamhet eller 
behovet av att ändra tillsynen över beskatt-
ningen. Man bör återkomma till behovet av 
ändringar i samband med att behovet av 
bestämmelser om beskattning av europabolag 
ses över. Europaandelslagen skall också 
beaktas när frågor om systemet med insätt-
ningsgaranti, ersättningssystemet för inve-
sterare och Finansinspektionens organisa-
toriska och finansiella behov bedöms i sam-
band med att europabolag flyttas. 

 
3.  De vikt igaste  förslagen 

Lagen om europaandelslag samt organisa-
tions-, register- och företagsinteckningslag-
stiftningen. För att säkerställa att europaan-
delslagsförordningen genomförs på ett effek-
tivt sätt föreslås att en särskild lag om eu-
ropaandelslag skall gälla för alla europaan-
delslag som registreras i Finland samt för alla 
finska andelslag och andra juridiska personer 
som deltar i bildandet av europaandelslag. 
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Dessutom föreslås att handelsregisterlagen 
(129/1979), företags- och organisations-
datalagen (244/2001), firmalagen (128/1979) 
och företagsinteckningslagen (634/1984) än-
dras så att i dessa lagar bestäms om eu-
ropaandelslag på samma sätt som om andel-
slag och europabolag. Vidare skall register-, 
firma- och företagsinteckningslagstiftningen 
ändras så att den beaktar att ett europaandel-
slag kan flytta sin hemort till Finland eller 
från Finland till en annan stat. 

Förslaget innehåller endast bestämmelser 
som kompletterar europaandelslagsförordnin-
gen och som medlemsstaterna enligt för-
ordningen uttryckligen är skyldiga att utfärda 
eller som är nödvändiga för att trygga ett ef-
fektivt genomförande av förordningen eller 
för att de tillåtna möjligheterna att avvika 
från bestämmelserna i förordningen skall 
kunna utnyttjas. 

Bestämmelserna har utformats på samma 
sätt som i lagen om europeiska ekonomiska 
intressegrupperingar (1299/94), som kom-
pletterar rådets förordning (EEG) nr 2137/85 
om europeiska ekonomiska intressegrupper-
ingar (EEIG), samt lagen om europabolag, 
som kompletterar europabolagsförordningen. 

Näringslagstiftningen. I propositionen före-
slås att lagstiftningen om sådan tillstånds-
pliktig finansiell verksamhet som bedrivs av 
ett europaandelslag eller ett finskt andelslag 
som är stiftare i ett europaandelslag skall än-
dras så att i kreditinstitutslagstiftningen 
bestäms om bildande av ett kreditinstitut i 
europaandelslagsform genom fusion samt om 
flyttning av hemorten till en annan stat på ett 
sätt som huvudsakligen motsvarar de na-
tionella bestämmelserna om omstrukturerin-
gar av företag. Enligt förslaget måste ett 
utländskt kreditinstitut i europaandelslags-
form som flyttar sin hemort till Finland ha en 
koncession som enligt finsk lag förutsätts för 
verksamheten i fråga. Detsamma gäller när 
ett europaandelslag bildas genom fusion så 
att det övertagande andelslag som bildas eller 
det utländska andelslag som är övertagande 
andelslag registreras i Finland.  

Tillämpliga bestämmelser och tillämp-
ningsområde. Enligt förslaget till lag om eu-
ropaandelslag skall på europaandelslag til-
lämpas europaandelslagsförordningen och de 
kompletterande bestämmelserna i lagen om 
europaandelslag samt bestämmelserna om 

andelslag i lagen om andelslag och om pub-
lika aktiebolag i aktiebolagslagen enligt vad 
som bestäms i europaandelslagsförordningen. 
Bestämmelserna är inte tillämpliga på ömse-
sidiga försäkringsbolag. Europaandelslags-
förordningen tillämpas enligt förordningens 
ordalydelse endast på andelslag och den 
gäller alltså inte ömsesidiga bolag. I Euro-
peiska gemenskapen har det dessutom länge 
funnits ett separat förslag till förordning som 
gäller europeiska ömsesidiga bolag 
(KOM(1993) 252 slutlig). Man har också na-
tionellt ansett att det inte finns några grunder 
för att tillämpa europaandelslagsförordnin-
gen på ömsesidiga försäkringsbolag, efter-
som inte heller lagen om andelslag är 
tillämplig på dessa. 

Registrering samt registermyndigheter och 
andra myndigheter. Enligt förslaget skall ett 
europaandelslag som registreras i Finland 
samt en filial som ett utländskt europaandel-
slag har i Finland antecknas i Patent- och 
registerstyrelsens handelsregister på motsva-
rande sätt som ett finskt publikt aktiebolag 
och en utländsk näringsidkares filial i 
Finland. På europaandelslag tillämpas i fråga 
om de uppgifter som skall registreras lag-
stiftningen om såväl andelslag som publika 
aktiebolag. Om europaandelslaget idkar en 
reglerad näring gäller speciallagstiftningen 
om näringen i fråga också registreringen av 
andelslaget. 

Enligt förslaget skall Patent- och register-
styrelsen vara behörig myndighet även i de 
tillståndsärenden som är förknippade med 
bildandet av ett europaandelslag och skall för 
finska andelslag som deltar i bildandet av eu-
ropaandelslag och för europaandelslag som 
flyttar sin hemort utfärda de intyg som avses 
i förordningen. 

I propositionen förslås att anmälningarna 
och ansökningarna när ett europaandelslag 
bildas genom fusion skall underlättas så att 
ett utländskt andelslag till den finska regis-
termyndigheten kan lämna bilagorna till fu-
sionsplanen uppsatta enligt lagstiftningen på 
andelslagets hemort. Vidare föreslås att de 
finska andelslag som deltar i en fusion skall 
ha möjlighet att tillställa den finska register-
myndigheten alla de anmälningar och an-
sökningar i anslutning till fusionen vilka 
föregår anmälan om verkställandet av fu-
sionen. 
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Länsstyrelsen föreslås bli behörig myn-
dighet i ärenden som gäller försummelse att 
hålla andelsstämma enligt europaandelslags-
förordningen eller europaandelslagets stad-
gar. Förslaget motsvarar bestämmelserna i 
lagen om andelslag om försummelse att hålla 
andelsstämma. Domstolen föreslås bli be-
hörig myndighet i tvångslikvidationsärenden 
som grundar sig på bestämmelserna i eu-
ropaandelslagsförordningen. Förslaget mots-
varar den lösning som omfattas i lagen om 
europabolag. 

Bildande av europaandelslag. Som en i eu-
ropaandelslagsförordningen tillåten avvikelse 
från bestämmelserna i förordningen föreslås 
att även en juridisk person som har sitt hu-
vudkontor utanför gemenskapen skall få 
delta i bildandet av ett europaandelslag som 
registreras i Finland, förutsatt att den ju-
ridiska personen uppfyller de krav som ställs 
i artikel 2.2 i förordningen. Detsamma gäller 
andra finska bolag som avses i artikel 48.2 i 
EG-fördraget, om ett europaandelslag bildas 
på det sätt som avses i artikel 2.1 andra eller 
tredje strecksatsen i europaandelslagsför-
ordningen. Förslaget gäller även rätt för ett 
bolag som är registrerat i en annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
nedan EES-stat, och som avses i artikel 48.2 
i grundfördraget att delta i bildandet av ett 
europaandelslag som registreras i Finland. 
Förslaget motsvarar den lösning som omfat-
tas i lagen om europabolag. 

Skydd för medlemmar vid bildandet av eu-
ropaandelslag. Enligt lagförslaget skall en 
medlem i ett finskt andelslag som fusioneras 
med ett europaandelslag som bildas ha extra 
rätt att avgå också när det övertagande eu-
ropaandelslaget registreras i en annan stat, 
förutsatt att medlemmen har motsatt sig fu-
sionen. Dessutom föreslås att en medlem i ett 
finskt andelslag skall ha rätt att avgå ur an-
delslaget också när det finska andelslaget är 
övertagande andelslag, men ombildas till eu-
ropaandelslag och registreras i en annan stat. 
Förslagen motiveras i avsnitt 2.2. 

Borgenärsskyddet vid fusion och flyttning 
av hemort. Enligt lagförslaget i propositionen 
skall borgenärerna i ett finskt andelslag som 
deltar i bildandet av ett europaandelslag ge-
nom fusion ha rätt att motsätta sig fusionen 
på samma sätt som vid bildandet av europ-
abolag. Borgenärsskyddet skall också gälla 

ett övertagande finskt andelslag som regis-
treras som europaandelslag i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. Enligt europaandelslagsförordningen 
tillämpas varje medlemsstats egen lagstift-
ning på borgenärsskyddet på samma sätt som 
när publika aktiebolag fusioneras, men med 
beaktande av fusionens gränsöverskridande 
karaktär (artikel 28.1). I lagförslaget föreslås 
att bestämmelserna om borgenärsskydd skall 
tillämpas också när ett europaandelslag som 
är registrerat i Finland flyttar sin hemort till 
en annan stat (artikel 7.7). Förslagen motiv-
eras i avsnitt 2.2. 

Enligt lagförslaget skall i kreditinstitutslag-
stiftningen uttryckligen föreskrivas att regis-
termyndigheten inte får utfärda ett intyg som 
avses i artiklarna 7.8 eller 29.2 i europaan-
delslagsförordningen för ett andelslag som 
fusioneras med ett andelslag i en annan stat 
eller flyttar sin hemort till en annan stat, om 
andelslaget bedriver tillståndspliktig näring 
och den myndighet som övervakar denna 
rörelse inom utsatt tid meddelar registermyn-
digheten att företaget i andelslagsform inte 
har uppfyllt villkoren för fusion eller flytt-
ning av hemorten enligt bestämmelserna för 
näringen i fråga. 

Påföljder. Enligt lagförslaget skall skade-
ståndsansvaret och det straffrättsliga ansvaret 
för ett europaandelslags ledning, medlem-
mar, fullmäktigeledamöter och revisor be-
stämmas enligt vad som föreskrivs om ett 
finskt andelslags ledning, medlemmar, full-
mäktigeledamöter och revisor i lagen om an-
delslag, revisionslagen (936/1994) eller nå-
gon annan lag. Förslaget motsvarar den lös-
ning som omfattas i lagen om europabolag. 

 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1. Ekonomiska konsekvenser 

Näringslivet. Andelslag med verksamhet i 
flera stater kan minska sina förvaltningskost-
nader när det blir lättare att frångå koncern-
strukturen. Detta gynnar i synnerhet stora 
andelslag som bedriver tillståndspliktig fi-
nansiell verksamhet. I andra andelslag blir 
besparingen mindre, eftersom bokförings-
skyldigheten i regel kvarstår för filialernas 
del. När koncernstrukturen frångås blir det 
också lättare att använda kapitalet effekti-
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vare. 
Skattebestämmelserna påverkar i avsevärd 

grad europaandelslagsformens användbarhet. 
Någon helhetsbedömning av skattekonsek-
venserna har ännu inte gjorts. Det är sanno-
likt att europaandelslagsformen ökar behovet 
att utveckla beskattningen, särskilt om de 
stater i Finlands närområden som blev med-
lemmar av Europeiska unionen 2004 anses 
ha en betydligt mer företagsvänlig beskatt-
ning än Finland. 

Möjligheten att flytta ett andelslags hemort 
ökar konkurrensen om andelslagen mellan 
medlemsstaterna. Denna möjlighet påverkar, 
både nationellt och inom EU, utvecklingen 
av den lagstiftning vars tillämpning är bero-
ende av andelslagets hemort, t.ex. bolags-, 
skatte- och arbetsrätten.  

De begränsningar av medlemmars rösträtt 
som ingår i europaandelslagsförordningen 
kan göra denna form av sammanslutning av-
sevärt mycket mindre användbar för finska 
andelsbanker och andelshandlar. I den finska 
lagen om andelslag begränsas inte tillämp-
ningen av olika röstetal för olika medlemmar 
i andelslag där majoriteten av medlemmarna 
är juridiska personer. Därför kan t.ex. med-
lemmarnas rösträtt betydligt mycket enklare 
bestämmas enligt andelslagets och dess 
medlemmars behov i ett andelslag som är 
centralinstitut för en sammanslutning av an-
delsbanker än i en sammanslutning av eu-
ropaandelslagsform. 

Insättningsgaranti. I bestämmelserna om 
insättningsgaranti har gränsöverskridande fu-
sioner eller flyttning av andelslagets hemort 
till en annan stat inte beaktats t.ex. i finan-
sieringen av dessa system. På samma sätt 
som i fråga om europabolag kan europaan-
delslagsformen medföra behov att harmonis-
era de olika medlemsstaternas nationella in-
sättarskydd. I samband med en flyttning av 
hemort kan det också visa sig problematiskt 
att ett företag som är verksamt på finans-
marknaden måste ha beredskap att fungera 
också i en sådan krissituation som avses i be-
redskapslagstiftningen. 

Medlemmar och andra investerare. Eu-
ropaandelslagsformen har inga direkta kon-
sekvenser för medlemmarnas eller övriga in-
vesterares ställning, eftersom de när ett an-
delslag bildas eller flyttar sin hemort skall ha 
sina rättigheter tryggade på motsvarande sätt 

som vid en fusion enligt lagen om andelslag. 
Om ett andelslags eller europaandelslags an-
delar, tilläggsandelar eller placeringsandelar 
finns inom värdeandelssystemet i Finland, 
kan andelslagets fusion med ett europaandel-
slag som registreras i en annan stat och eu-
ropaandelslagets flyttning av sin hemort från 
Finland till en annan stat ändå leda till att 
möjligheten till gratis förvaring upphör, vil-
ket kan öka medlemmarnas och investerarnas 
kostnader för förvaringen av andelarna och 
förändra deras sak- och insolvensrättsliga 
ställning.  

Personalen. Europaandelslagsformen har 
inga direkta ekonomiska konsekvenser för de 
finska andelslagens personal. Om däremot ett 
europaandelslag som är registrerat i Finland 
flyttar sin hemort till en annan stat, tillämpas 
den finska lönegarantilagstiftningen inte län-
gre på arbetstagare som arbetar utomlands 
för en sådan arbetsgivare, även om arbetsta-
garna har sin hemort i Finland (se 2 § i löne-
garantilagen, 866/1998). Detsamma gäller 
när ett finskt andelslag deltar i bildandet av 
ett europaandelslag genom fusion på så sätt 
att det övertagande andelslaget registreras i 
en annan stat. 

Den offentliga ekonomin. Införandet av eu-
ropaandelslagsformen har inga direkta kon-
sekvenser för statsfinanserna. Möjligheten att 
flytta ett andelslags hemort till en annan stat 
kan skärpa konkurrensen om företagen mel-
lan medlemsstaterna, även genom företags-
beskattningen. 

När det blir vanligare med gränsöverskri-
dande fusioner och flyttning av hemort kan 
nivån på tillsynen över beskattningen för-
sämras, om inte EU går in med åtgärder. 

Lagförslagen i propositionen ökar i viss 
mån handelsregistermyndigheternas arbete, 
men ändringarna medför inga betydande 
kostnader. Dessa täcks med avgifter som de 
registreringsskyldiga betalar för handelsreg-
istrets prestationer.  

Direktivet om gränsöverskridande fusioner. 
Kommissionen publicerade den 18 november 
2003 ett nytt förslag till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om gränsöverskridande 
fusioner av aktiebolag och andra bolag med 
begränsat ansvar (KOM(2003) 703 slutlig). 
Direktivet antogs den 19 september 2005 och 
skall sättas i kraft nationellt senast den 
15 december 2007. I och med direktivet 
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kommer europaandelslagsformens betydelse 
att minska avsevärt. 

 
4.2. Konsekvenser i fråga om organisa-

tion och personal 

Företagens personal. Att europaandel-
slagsformen används försvagar i regel inte 
finska arbetstagares möjligheter att delta i 
andelslagets förvaltning jämfört med möj-
ligheterna enligt de gällande bestämmelserna 
om personalinflytande. 

Tillsynsmyndigheternas verksamhet. För 
Finansinspektionen kan bestämmelserna om 
europaandelslag i princip medföra vissa än-
dringar i antalet tillsynsobjekt och i objektens 
storlek och verksamhet. Eftersom den kredit-
institutsverksamhet som bedrivs i andelslags-
form (andelsbanker) är av lokal karaktär, 
kommer det i praktiken knappast att bli några 
förändringar. Gränsöverskridande fusion el-
ler flyttning av hemort kan leda till vissa 
förändringar i tillsynen, om tillsynsuppgiften 
överförs på myndigheterna i den nya hem-
staten. Behovet av samarbete mellan de fin-
ska tillsynsmyndigheterna och tillsynsmyn-
digheterna i andra stater kan öka i synnerhet i 
samband med att tillsynsobjekt som är eu-
ropaandelslag bildas eller flyttar sin hemort 
till en annan stat. 

Myndigheternas personal. Europaandelsla-
gens registreringsärenden samt övriga myn-
dighetsuppgifter kan skötas med register-
myndigheternas nuvarande personal. 

 
 

5.  Beredningen av proposit ionen 

5.1. Arbetsgruppen för lagen om eu-
ropaandelslag  

Justitieministeriet tillsatte den 6 september 
2005 en arbetsgrupp, som fick i uppdrag att i 
anslutning till bestämmelserna i europaandel-
slagsförordningen bereda en proposition med 
förslag till andelslags- och handelsregister-
lagstiftning som gäller europaandelslag. Mål-
sättningen var att skapa nationella andel-
slagsrättsliga regler som i så hög grad som 
möjligt motsvarar reglerna om nationella an-
delslag och också beaktar sådana behov hos 
medlemmar, investerare och borgenärer som 
har samband med att ett andelslag eventuellt 

flyttar sin hemort till en annan medlemsstat. 
I arbetsgruppen fanns förutom justitiemi-

nisteriet även representanter för finansminis-
teriet, handels- och industriministeriet, so-
cial- och hälsovårdsministeriet samt Patent- 
och registerstyrelsen. 

Under beredningen av förslaget hörde ar-
betsgruppen intressegrupper och sakkunniga, 
såsom företrädare för näringslivets och ar-
betsmarknadens intresseorganisationer, olika 
myndigheter samt sakkunniga i bolagsrätt. 
Under beredningsarbetet gav arbetsgruppen 
också akt på hur beredningen av nationella 
lagar om europaandelslag fortskred i synner-
het i Sverige och de övriga nordiska 
länderna. 

Arbetsgruppen överlämnade sin promemo-
ria till justitieministeriet den 1 december 
2005. 

 
5.2. Utlåtanden om arbetsgruppens 

betänkande 

Utlåtanden om förslaget till proposition 
begärdes av 49 olika företrädare för företag, 
myndigheter, vetenskapliga samfund, arbets-
marknadsorganisationer, industri och handel, 
företagare, revisionssamfund och advokater 
samt banker, försäkringsbolag och andra som 
tillhandahåller finansiella tjänster. När tiden 
för lämnandet av utlåtandena gick ut i början 
av februari 2006 hade 28 utlåtanden lämnats.  

Remissinstanserna ansåg att förslaget hu-
vudsakligen kan understödas. De under-
stödde att förslaget i stort sett iakttar samma 
principer som lagen om europabolag och den 
nationella lagen om andelslag. En del av re-
missinstanserna fäste dock uppmärksamhet 
vid att den valda hänvisningstekniken med 
rikliga hänvisningar gör förslaget kompli-
cerat och svårläst. 

Centralhandelskammaren föreslog att be-
stämmelser om borgenärsskydd, förfarandet 
för sökande av tillstånd, förutsättningarna för 
och registrering av tillstånd samt slutre-
dovisning, om vilka bestäms i 4 §, skall före-
skrivas i ett särskilt moment. 

Vissa tillsynsmyndigheter och löntagaror-
ganisationer ansåg att det i lagstiftningen om 
europaandelslag bör eller skall finnas be-
stämmelser om en myndighets rätt att mot-
sätta sig att ett finskt andelslag deltar i en fu-
sion vid vilken det övertagande europaandel-
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slaget registreras i en annan stat och att ett 
finskt andelslags hemort flyttas till en annan 
stat.  

 
 

5.3. Den fortsatta beredningen 

Efter remissbehandlingen har förslaget be-
retts som tjänsteuppdrag vid justitieminis-
teriet. I den fortsatta beredningen har myn-
digheternas möjlighet att motsätta sig utretts.  
Efter att lagen om europabolag stiftades har 
dock inga nya omständigheter kommit fram, 
och därför har man hållit fast vid samma för-
farande som i lagen om europabolag. I den 
fortsatta beredningen diskuterades en upp-
delning av 4 § i lagen om europaandelslag i 
flera moment, men med beaktande av än-
dringen av motsvarande paragraf i lagen om 
europabolag i samband med totalreviderin-
gen av aktiebolagslagen, gick man in för att 
bibehålla 4 § i föreslagen form.  Till följd av 
responsen i utlåtandena har motiven till vissa 

delar kompletterats. 
 

6.  Samband med andra proposi -
t ioner 

Avsikten är att i arbetslagstiftningen ta in 
bestämmelser om ett system för arbetsta-
garinflytande som baserar sig på bestämmel-
serna i det direktiv om arbetstagarinflytande 
som har anknytning till rådets ovan nämnda 
förordning. Behövliga lagändringar bereds i 
en förhandlingsgrupp som arbetsministeriet 
har tillsatt och vars mandat går ut våren 
2006. Europaandelslag kan inte registreras 
förrän ändringen av arbetslagstiftningen har 
trätt i kraft. 

I förslaget har man beaktat de förslag till 
ny aktiebolagslag och till ändring av lagen 
om europabolag som är under behandling i 
riksdagen, sådana de lyder i proposition 
109/2005. Avsikten är att den nya aktiebo-
lagslagen skall träda i kraft den 1 september 
2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lag om europaandels lag 

1 §. Tillämpliga bestämmelser och til-
lämpningsområde. Av lagförslagets 1 mom. 
framgår att europaandelslagsförordningen 
samt de i denna lag ingående kompletterande 
bestämmelserna till den skall tillämpas på eu-
ropaandelslag. I lagen om europaandelslag 
upprepas inte innehållet i förordningen, utan 
ett andelslag och de som kommer i kontakt 
med det måste vara förtrogna innehållet i 
båda författningarna och iaktta dem i sin 
verksamhet. Europaandelslagsförordningen 
är primär i förhållande till den nationella lag-
stiftningen, varför nationella bestämmelser 
som står i strid med förordningen inte får 
tillämpas. 

Bestämmelsen i 2 mom. är avsedd att up-
plysa den som tillämpar lagen om vilka 
bestämmelser som skall tillämpas på ett eu-

ropaandelslag samt i vilken ordning bestäm-
melserna skall tillämpas. Enligt bestämmel-
sen tillämpas på ett europaandelslag lagen 
om andelslag, aktiebolagslagen och andra la-
gar så som föreskrivs i europaandelslags-
förordningen. När det gäller frågor som det 
inte föreskrivs om i europaandelslagsför-
ordningen tillämpas enligt artikel 8.1 c i 
förordningen på ett europaandelslag lagstift-
ningen för genomförande av förordningen 
samt den lagstiftning som skulle tillämpas på 
nationella andelslag. I förordningen hänvisas 
också på många ställen till medlemsstaternas 
lagstiftning om publika aktiebolag. 

Enligt artikel 8.1 c (ii) i europaandelslags-
förordningen och hänvisningsbestämmelsen i 
detta moment skall t.ex. på europaandelslag 
tillämpas vad som i lagen om andelslag före-
skrivs om andelsstämma, till den del det inte 
finns bestämmelser om detta i europaandel-
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slagsförordningen, och om enhälliga beslut 
som medlemmarna fattar utan att hålla någon 
formell andelsstämma. 

På motsvarande sätt skall enligt europaan-
delslagsförordningen de nationella bestäm-
melserna och föreskrifterna om andelslag 
tillämpas i fråga om europaandelslags bok-
föringsskyldighet. Av detta följer att med-
lemmarna i ett europaandelslag enligt lagen 
om andelslag har rätt att kräva en godkänd 
revisor också i det fall att andelslaget inte 
uppfyller villkoren i fråga om skyldighet att 
välja en godkänd revisor i 11 och 12 § i revi-
sionslagen. 

Enligt artikel 68 i europaandelslagsförord-
ningen tillämpas på europaandelslag de 
rättsliga bestämmelserna i den medlemsstat 
där den har sitt säte i enlighet med direktiven 
78/660/EEG och 83/349/EEG. Bestämmel-
serna i bokföringslagen och i 7 kap. i lagen 
om andelslag tillämpas följaktligen i fråga 
om europaandelslags bokföring, bokslut och 
koncernbokslut. 

Speciell nationell lagstiftning om den verk-
samhet som ett europaandelslag bedriver 
skall enligt artikel 8.2 i europaandelslags-
förordningen tillämpas fullt ut på europaan-
delslaget. På ett europaandelslag som be-
driver t.ex. kreditinstitutsverksamhet tilläm-
pas enligt förordningen och hänvisnings-
bestämmelsen i detta moment följaktligen 
speciallagstiftningen om denna verksamhet. 
Enligt artikel 69 i europaandelslagsför-
ordningen tillämpas på ett sådant europaan-
delslags bokföringsskyldighet även den spe-
ciallagstiftning som gäller näringen i fråga. 

Enligt hänvisningsbestämmelserna i artik-
larna 8.1. c (ii) samt 20 och 68 i europaan-
delslagsförordningen skall en slutredovisning 
ges för ett finskt andelslag som har fusion-
erats med ett europaandelslag i en annan 
medlemsstat. På slutredovisningen skall be-
stämmelserna om slutredovisningens inne-
håll, granskning och registrering i 16 kap. 
17 § 3 mom. i lagen om andelslag tillämpas. 
Slutredovisningen skall följaktligen anmälas 
till den finska registermyndigheten för regis-
trering. 

Bokföringsskyldigheten för ett utländskt 
europandelslags filial i Finland grundar sig 
på 1 kap. 1 § i bokföringslagen (BFL 
1336/1997). Enligt bokföringslagen är var 
och en som driver rörelse eller utövar yrke 

skyldig att föra bok över denna verksamhet. 
Enligt bokföringsnämndens tolkning 
(1275/1994)är en utlänning bokföringsskyl-
dig i Finland enligt bokföringslagen när 
fortlöpande rörelse eller yrke utövas från ett 
fast driftställe i Finland. 

Avsikten med 3 mom. är att förtydliga det 
regionala tillämpningsområdet för lagen. Be-
stämmelsen föreslås för tydlighetens skull, 
eftersom ett europaandelslag kan flytta sin 
hemort till en annan medlemsstat. 

De bestämmelser som föreslås i paragrafen 
motsvarar 1 § i lagen om europabolag och en 
utförligare motivering till denna paragraf 
återfinns i detaljmotiveringen på sidorna 
16—17 i regeringens proposition 55/2004 rd. 

2 §. Registrering. Enligt 1 mom. skall Pat-
ent- och registermyndigheten vara register-
myndighet i ärenden som gäller europaandel-
slag som registreras i Finland. I registret in-
förs europaandelslag vilkas stadgeenliga 
hemort är Finland samt filialer som ett eu-
ropaandelslag som är registrerat i en annan 
stat har inrättat i Finland. Europaandelslagen 
och deras filialer skall antecknas i han-
delsregistret på samma sätt som inhemska 
publika aktiebolag och utländska näringsid-
kares filialer. I fråga om de uppgifter som 
skall registreras tillämpas på europaandelslag 
lagstiftningen om nationella andelslag och 
publika aktiebolag. 

Med registreringsärenden avses i lagför-
slaget behandling av såväl registeranmälnin-
gar enligt denna lag, europaandelslagsför-
ordningen, lagen om andelslag, lagen om ak-
tiebolag (   /    , ABL) eller handelsregisterla-
gen som andra myndighetsuppgifter i anslut-
ning till registrering av uppgifter i registret 
på motsvarande sätt som föreskrivs i fråga 
om europabolag och bildande av dessa i 2 § 1 
mom. i lagen om europabolag. En utförligare 
motivering till detta moment återfinns i detal-
jmotiveringen på sidorna 16—17 i regerin-
gens proposition 55/2004 rd. 

Till området för registermyndighetens be-
hörighet hör enligt lagförslaget också utseen-
det av en oberoende sakkunnig i det fall som 
avses i artikel 26.2 i europaandelslags-
förordningen. Förslaget motsvarar bestäm-
melserna i lagen om europabolag och en ut-
förligare motivering till denna paragraf åter-
finns i detaljmotiveringen på sida 17 i reger-
ingens proposition 55/2004 rd. 
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Bestämmelsen tillgodoser det krav i artikel 
78.2 i europaandelslagsförordningen enligt 
vilket varje medlemsstat i sin nationella lag 
skall ange de myndigheter som är behöriga 
att behandla vissa ärenden som avses i för-
ordningen. 

I 2 mom. föreslås för tydlighetens skull en 
hänvisning till de bestämmelser som skall 
tillämpas i fråga om registrering av ett eu-
ropaandelslag och ett europaandelslags 
firma. På grund av hänvisningarna till lag-
stiftningen om både andelslag och publika 
aktiebolag i europaandelslagsförordningen 
hänvisas i paragrafen till både lagen om an-
delslag och lagen om aktiebolag. Enligt ar-
tikel 11.1 i rådets förordning skall ett eu-
ropaandelslag registreras i ett register som 
anges i lagstiftningen i den medlemsstat där 
europaandelslaget har sin hemort i enlighet 
med tillämplig lagstiftning för publika aktie-
bolag. På kravet på offentliggörande av han-
dlingar och uppgifter tillämpas också lag-
stiftningen om publika aktiebolag (artikel 
11.5 i rådets förordning). Enligt artikel 3.5 i 
förordningen kräver variationer i kapitalets 
storlek ingen ändring av stadgarna och inte 
heller offentliggörande. Bestämmelsen i ar-
tikel 3.5 i förordningen betyder i praktiken 
att 14 § i handelsregisterlagen om ändring-
sanmälan inte tillämpas på en förändring i ett 
europaandelslags andelskapital. 

Enligt artikel 10.1 i europaandelslagsför-
ordningen skall ett europaandelslags firma 
innehålla bokstavskombinationen ”SCE” och 
vid behov orden ”med begränsat ansvar”. En 
bestämmelse som motsvarar det sistnämnda 
kravet finns inte i rådets förordning (EG) nr 
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan 
europabolagsförordningen. De föreslagna be-
stämmelserna motsvaras i fråga om europ-
abolag och bildande av dessa av bestämmel-
serna i 2 § 2 mom. i lagen om europabolag, 
och en utförligare motivering till denna para-
graf återfinns i detaljmotiveringen på sida 
17 i regeringens proposition 55/2004 rd. 

3 §. Var stiftarens huvudkontor kan vara 
beläget. I bildandet av ett europaandelslag 
kan enligt förslaget på det sätt som artikel 
2.2 i europaandelslagsförordningen tillåter en 
juridisk person delta vars huvudkontor är 
beläget utanför gemenskapen, på samma sätt 
som i fråga om bildandet av ett europabolag 
föreskrivs i 3 § i lagen om europabolag. Ut-

förligare motiv till den sistnämnda para-
grafen återfinns på sidorna 17—18 i detal-
jmotiveringen till regeringens proposition 
55/2004 rd. 

4 §. Bildande av ett europaandelslag ge-
nom fusion. Enligt förslaget skall i para-
grafen tas in bestämmelser om registrering av 
fusionsplanen för ett finskt överlåtande an-
delslag som deltar i bildandet av ett eu-
ropaandelslag, om borgenärsskydd och om 
förutsättningarna för registrering av fusionen. 
Syftet är att dessa bestämmelser kompletterar 
europaandelslagsförordningen. I paragrafen 
föreskrivs dessutom om det tillstånd av regis-
termyndigheten som krävs för genomförande 
av fusionen när ett finskt andelslag genom 
fusion deltar i bildandet av ett europaandel-
slag och det övertagande andelslaget regis-
treras som europaandelslag i en annan stat. 
De föreslagna kraven på tillstånd gäller fin-
ska andelslag som deltar i en sådan fusion. 

Enligt artikel 20 i europaandelslagsför-
ordningen skall beträffande saker som inte 
alls eller endast delvis regleras i förordnin-
gen, såsom bilagorna till fusionsplanen, i 
fråga om varje andelslag som deltar i fu-
sionen tillämpas bestämmelserna om fusion 
av andelslag i den medlemsstat där andel-
slaget har sin hemort. I europaandelslags-
förordningen hänvisas dock på flera ställen 
till den nationella lagstiftningen om publika 
aktiebolag, t.ex. i fråga om fusionsförslag 
(artikel 22.3), villkor för offentliggörande av 
fusionsförslag (artikel 24.1), mellanbokslut 
(artikel 25.1 c), experternas rättigheter och 
skyldigheter (artikel 26.3), skydd av rättig-
heterna för borgenärerna och innehavarna av 
masskuldebrev (artikel 28.1) samt genom-
förande av fusionen (artikel 32). 

Förslaget i 1 mom. gäller fusioner vid vilka 
det övertagande andelslaget registreras som 
europaandelslag i det finska handelsregistret. 
I dessa fall skall de finska andelslag som del-
tar i fusionen anmäla fusionsplanen för regis-
trering enligt vad som bestäms i 16 kap. 5 § i 
aktiebolagslagen. På borgenärsskyddet och 
registreringen av fusionen när det gäller ett 
finskt andelslag skall bestämmelserna i 
16 kap. 6—8 § och 15 § i aktiebolagslagen 
tillämpas, dock så, att andelslagets samtliga 
borgenärer har rätt att motsätta sig fusionen. 
För registrering av fusionen förutsätts dessu-
tom att de andelslag som deltar i fusionen 
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och som har sin hemort i någon annan 
medlemsstat godkänner den extra rätt att 
avgå som en medlem i ett andelslag enligt 
5 § i denna lag har. Fusionen skall anmälas 
för registrering så som bestäms i 16 kap. 14 § 
i aktiebolagslagen. Förslaget hänför sig till 
artiklarna 24 och 28—30 i europaandelslags-
förordningen. De föreslagna bestämmelserna 
motsvaras i fråga om bildande av europabo-
lag av bestämmelserna i 4 § 1 mom. i lagen 
om europabolag, och en utförlig motivering 
till denna paragraf återfinns på sidorna 18—
22 i regeringens proposition 55/2004 rd och 
sida 220 i regeringens proposition 109/2005 
rd. 

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas när ett 
finskt andelslag fusioneras med ett sådant 
under bildning varande nytt andelslag eller 
redan existerande finskt eller utländskt an-
delslag som kommer att registreras som eu-
ropaandelslag i en annan stat. I samband med 
fusionen kan även ett finskt andelslag som 
ombildas till europaandelslag flytta sin hem-
ort till en annan stat. Eftersom lagstiftningen 
om publika aktiebolag enligt artikel 28.1 i 
europaandelslagsförordningen i samband 
med fusion tillämpas på borgenärsskydd, 
tillämpas i fråga om borgenärsskydd i stället 
för bestämmelserna i 16 kap. 12—15 § i la-
gen om andelslag bestämmelserna om hö-
rande av borgenärerna och förutsättningarna 
för registrering i 16 kap. 6—8 och 15 § i ak-
tiebolagslagen. I samband med beviljandet av 
tillstånd för verkställighet klarläggs i fråga 
om de finska andelslag som deltar i en fusion 
även hur företagsinteckningarna kommer att 
regleras vid fusionen, eftersom verkstäl-
ligheten av fusionen anmäls för registrering i 
en annan stat. 

I det fall som avses i momentet utreds un-
der tillståndsförfarandet också om det finns 
förutsättningar för registermyndigheten att 
för finska andelslag utfärda ett sådant intyg 
som avses i paragrafens 3 mom. och i artikel 
29.2 i europaandelslagsförordningen. 

Fusionen och det samtidiga bildandet av 
europaandelslaget träder i kraft när eu-
ropaandelslaget registreras i den stat som är 
hemort för det övertagande andelslaget (ar-
tikel 31). När fusionen träder i kraft övergår 
andelslagets tillgångar och skulder till den 
övertagande juridiska personen, medlem-
marna i det överlåtande andelslaget blir 

medlemmar i den övertagande juridiska per-
sonen, det överlåtande andelslaget upphör att 
existera och den övertagande juridiska per-
sonen antar formen av europaandelslag (ar-
tikel 33). 

I praktiken är det möjligt att det i det finska 
handelsregistret kvarstår andelslag som de 
facto har upplösts samtidigt som ett överta-
gande europaandelslag har införts i en annan 
stats register. Europaandelslagsförordningen 
innehåller inga bestämmelser om någon 
skyldighet för myndigheten i registrerings-
landet att underrätta myndigheten på ett över-
låtande andelslags hemort om saken. Däre-
mot skall myndigheten i den stat där eu-
ropaandelslaget är registrerat för publicering 
i Europeiska unionens officiella tidning med-
dela Byrån för Europeiska gemenskapernas 
officiella publikationer om registreringen 
inom en månad från det att registreringen of-
fentliggjordes i registreringslandet (artikel 
13). I praktiken kan den finska registermyn-
digheten därför genom denna tidning eller 
genom ett frivilligt meddelande av det 
övertagande andelslaget eller en myndighet i 
registreringslandet få kännedom om att ett 
andelslag som är infört i handelsregistret har 
upplösts. 

De föreslagna bestämmelserna motsvaras i 
fråga om bildande av europabolag av bestäm-
melserna i 4 § 2 mom. i lagen om europabo-
lag, och en utförligare motivering till denna 
paragraf återfinns på sidorna 20—21 i reger-
ingens proposition 55/2004 rd och sidorna 
219—220 i regeringens proposition 109/2005 
rd. 

Enligt 3 mom. skall registermyndigheten 
för de finska andelslag som deltar i en fusion 
utfärda ett sådant bindande intyg som avses i 
artikel 29.2 i europaandelslagsförordningen 
om att de handlingar har utförts och de for-
maliteter fullgjorts som fusionen förutsätter. 
Momentet tillämpas på fusioner som avses i 
2 mom. när det övertagande andelslaget reg-
istreras som europaandelslag i en annan stat. 
Enligt artikel 78.2 skall medlemsstaten utse 
den myndighet som skall utfärda intyget. 
Registermyndigheten utfärdar intyget för de 
andelslag som deltar i bildandet av ett eu-
ropaandelslag och som lyder under finsk lag-
stiftning (artikel 20). De föreslagna bestäm-
melserna motsvaras i fråga om bildande av 
europabolag av bestämmelserna i 4 § 3 mom. 
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i lagen om europabolag, och en utförligare 
motivering till denna paragraf återfinns i de-
taljmotiveringen på sida 22 i regeringens 
proposition 55/2004 rd. 

5 §. En medlems extra rätt att avgå. I para-
grafen föreslås bestämmelser om extra rätt att 
avgå för en medlem i ett finskt andelslag som 
är stiftare av ett europaandelslag som skall 
bildas genom fusion. Enligt förslaget skall en 
medlem i ett andelslag som fusioneras med 
ett europaandelslag ha rätt att avgå ur andel-
slaget på motsvarande sätt som vid fusion 
enligt lagen om andelslag. Extra rätt att avgå 
föreligger också när ett andelslag fusioneras 
med ett europaandelslag som registreras i en 
annan stat. Enligt förslaget skall även 
medlemmar i ett övertagande andelslag som 
vid fusionen ombildas till ett europaandelslag 
ha rätt att avgå, om europaandelslaget regis-
treras i en annan stat. 

De föreslagna bestämmelserna i fråga om 
rätten för en aktieägare som motsätter sig fu-
sion att yrka inlösen av sina aktier motsvaras 
av bestämmelserna i 5 § i lagen om europ-
abolag, och en utförligare motivering till 
denna paragraf återfinns i detaljmotiveringen 
på sidorna 22—23 i regeringens proposition 
55/2004 rd. Förslaget grundar sig på artikel 
28.2 i europaandelslagsförordningen, enligt 
vilken en medlemsstat när det gäller andel-
slag som faller under dess lagstiftning får 
anta bestämmelser som är avsedda att säker-
ställa ett lämpligt skydd för de medlemmar 
som motsatt sig en fusion. I fråga om flytt-
ning av ett europaandelslags hemort föreslås 
inga sådana bestämmelser om extra rätt till 
avgång för en medlem i ett europaandelslag 
som motsvarar bestämmelserna i 10 § i lagen 
om europabolag, eftersom bestämmelser om 
detta finns i artikel 7 i europaandelslags-
förordningen. 

6 §. Ombildande av ett existerande andels-
lag till ett europaandelslag. I paragrafen 
föreslås en bestämmelse om registrering och 
kungörelse av ett förslag till ombildning av 
ett sådant andelslag som avses i europaandel-
slagsförordningen till ett europaandelslag. 
Förslaget har samband med bestämmelserna i 
förordningen, enligt vilka en sådan plan skall 
kungöras på det sätt som föreskrivs i lagstift-
ningen i den medlemsstat där ett andelslag 
som deltar i en sådan handling har sin hemort 
(artikel 35). Enligt artikel 11.1 i förordningen 

skall ett europaandelslag registreras i ett reg-
ister som anges i lagstiftningen i den med-
lemsstat där europaandelslaget har sin stad-
geenliga hemort i enlighet med tillämplig 
lagstiftning för publika aktiebolag. Enligt ar-
tikel 12 i förordningen skall dokument och 
uppgifter om ett europaandelslag offentlig-
göras på samma sätt som dokument och 
uppgifter om publika aktiebolag. 

Enligt lagförslaget skall de planer som av-
ses i paragrafen registreras och kungöras på 
samma sätt som en fusionsplan skall regis-
treras och kungöras enligt bestämmelserna i 
aktiebolagslagen. Förslaget motsvarar i til-
lämpliga delar bestämmelserna i 6 § i lagen 
om europabolag, och motiven till den näm-
nda paragrafen återfinns i detaljmotiveringen 
på sida 23 i regeringens proposition 55/2004 
rd. 

7 §. Ledning och företrädare. I 1 mom. 
föreslås bli föreskrivet om hur bestämmel-
serna om ett andelslags styrelse, förvaltnings-
råd och företrädare i lagen om andelslag skall 
tillämpas på europaandelslags organ och 
medlemmarna i dessa organ. Hänvisnings-
bestämmelsen behövs för tydlighetens skull, 
eftersom benämningarna på andelslagets or-
gan i europaandelslagsförordningen skiljer 
sig från dem som används i lagen om andel-
slag och eftersom förordningen inom vissa 
gränser tillåter nationella bestämmelser som 
kompletterar bestämmelserna i förordningen 
(t.ex. artiklarna 37.1, 37.2, 37.3 och 
37.4, 39.4, 40.3, 42.1 och 42.2, 46.1, 47.1, 
47.2 och 47.4, 48.3 och 50.3).  

Hänvisningsbestämmelsen innebär att ett 
europaandelslags ledningsorgan eller förvalt-
ningsorgan skall ha minst en medlem och 
högst sju medlemmar, om inte annat före-
skrivs i stadgarna, och dess tillsynsorgan 
minst tre medlemmar. Hänvisningen medför 
att bestämmelserna i lagen om andelslag 
tillämpas på valet av medlemmar i ett eu-
ropaandelslags tillsynsorgan, förvaltningsor-
gan och ledningsorgan samt på dessa organs 
uppgifter, om inte annat följer av tvingande 
bestämmelser i europaandelslagsförordnin-
gen. I stadgarna för ett europaandelslag som 
registreras i Finland kan följaktligen t.ex. 
föreskrivas att andelsstämman utser ledning-
sorganets medlemmar även i ett andelslag 
som har ett tillsynsorgan (artikel 37.2). Av 
hänvisningsbestämmelsen följer att även en 
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enskild medlem av tillsynsorganet har rätt att 
av ledningsorganet få uppgifter om andel-
slaget vid tillsynsorganets sammanträde (ar-
tikel 40.3). Å andra sidan skall de tvingande 
bestämmelserna i europaandelslags-
förordningen, bl.a. bestämmelserna om den 
längsta tid för vilken medlemmarna i ett eu-
ropaandelslags ledningsorgan, förvaltning-
sorgan och tillsynsorgan får utses, tillämpas i 
stället för bestämmelserna i lagen om andel-
slag (artikel 45.1). Av hänvisningsbestäm-
melsen följer också att ledningsorganet i ett 
europaandelslag som har ett tillsynsorgan 
registreras i handelsregistret som ett ledning-
sorgan som fungerar som styrelse. 

Den föreslagna bestämmelsen motsvaras i 
fråga om europabolag av bestämmelserna i 
7 § 1 mom. i lagen om europabolag, och en 
utförligare motivering till detta moment åter-
finns i detaljmotiveringen på sidorna 23—
24 i regeringens proposition 55/2004 rd. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om ett eu-
ropaandelslags möjlighet att utse en verkstäl-
lande direktör på vilken bestämmelserna om 
verkställande direktör i lagen om andelslag 
skall tillämpas. Förslaget motsvarar lagen om 
andelslag. 

Förslaget har anknytning till artiklarna 
37.1 och 42.1 i europaandelslagsförordnin-
gen, enligt vilka en medlemsstat i fråga om 
både den dualistiska och den monistiska för-
valtningsmodellen kan föreskriva att en verk-
ställande direktör skall ansvara för den lö-
pande förvaltningen på samma villkor som 
enligt nationell lag gäller för andelslag. 

8 §. Andelsstämma. Enligt det föreslagna 
1 mom. tillämpas lagen om andelslag vid 
överförande av andelsstämmans och med-
lemmarnas beslutanderätt till fullmäktige, 
som väljs av medlemmarna, om inte annat 
följer av tvingande bestämmelser i europaan-
delslagsförordningen. Enligt europaandel-
slagsförordningen regleras planeringen och 
genomförandet av andelsstämman samt röst-
ningsförfarandet av lagstiftningen om andel-
slag i den medlemsstat där europaandelslaget 
har sin stadgeenliga hemort, om inte annat 
följer av tillämpningen av bestämmelserna i 
förordningen (artikel 53). Med avvikelse från 
europabolagsförordningen innehåller europa-
andelslagsförordningen detaljerade bestäm-
melser om sammankallande av förenings-
stämma (artikel 54), rätt för en minoritet av 

medlemmarna att kräva sammankallande av 
föreningsstämma (artikel 55), kallelsens in-
nehåll, kallelsetid och kallelsesätt (artikel 
56), medlemmars rätt att begära att en eller 
flera punkter tas upp på föreningsstämman 
(artikel 57), deltagande i föreningsstämman 
och användande av ombud (artikel 58), 
rösträtt (artikel 59), medlemmarnas rätt till 
information (artikel 60), krav på beslut (ar-
tikel 61), protokoll (artikel 62) och över-
föring av medlemmarnas beslutanderätt (ar-
tikel 63). 

Enligt det föreslagna 2 mom. är länsstyrel-
sen behörig myndighet att behandla en an-
sökan om sammankallande av en andels-
stämma som skall hållas enligt europaandel-
slagsförordningen och som inte har sam-
mankallats inom föreskriven tid. Bestämmel-
sen hänför sig till europaandelslagsförord-
ningens artikel 55, enligt vilken ett visst antal 
medlemmar kan begära att europaandelslaget 
skall sammankalla en föreningsstämma och 
fastställa en dagordning. Genom bestämmel-
sen uppfylls dessutom kravet på säkerstäl-
lande av ett effektivt genomförande av för-
ordningen enligt artikel 78.1 i förordningen. 

De föreslagna bestämmelserna motsvaras i 
fråga om europabolag av bestämmelserna i 
8 § i lagen om europabolag, och en utförli-
gare motivering till denna paragraf återfinns i 
detaljmotiveringen på sida 24 i regeringens 
proposition 55/2004 rd. 

9 §. Flyttning av ett europaandelslags hem-
ort från Finland. I paragrafen föreslås be-
stämmelser om flyttning av hemort som 
kompletterar bestämmelserna i artikel 7.1—
4, 7.6—12, 7.15 och 7.16 i europaandelslags-
förordningen. I paragrafen föreslås närmare 
bestämmelser om registrering och kungörelse 
av flyttningsförslaget och borgenärsskyddet 
samt om hur flyttningens lagenlighet skall 
kontrolleras innan registermyndigheten ut-
färdar ett intyg som avses i artikel 7.8 i eu-
ropaandelslagsförordningen. 

I 1 mom. föreslås kompletterande bestäm-
melser till artikel 7.2 i europaandelslags-
förordningen om registrering och offentlig-
görande av ett flyttningsförslag. Bestämmel-
serna motsvarar bestämmelserna om regis-
trering av en fusionsplan. Enligt artikel 7.2 i 
europaandelslagsförordningen skall ett för-
slag om flyttning offentliggöras i enlighet 
med lagen om publika aktiebolag i den med-
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lemsstat där europaandelslaget har sin stad-
geenliga hemort. Andelsstämman kan besluta 
om godkännande av flyttningsförslaget tidi-
gast två månader efter det att förslaget of-
fentliggjordes (artikel 7.6). Förvaltnings- el-
ler ledningsorganets redogörelse för förslaget 
och flyttningen skall hållas tillgängligt för 
medlemmar, borgenärer och innehavare av 
övriga rättigheter även på andelslagets stad-
geenliga hemort under minst en månads tid 
före andelsstämman (artikel 7.4). 

I 2—4 mom. i lagförslaget föreslås kom-
pletterande bestämmelser till artikel 7.7 och 
7.8 om tillräckligt borgenärsskydd samt om 
förutsättningarna för att ett tillstånd att verk-
ställa flyttningen ges och ett sådant intyg ut-
färdas som avses i europaandelslagsförord-
ningen. De föreslagna bestämmelserna om 
tillståndsförfarandet och utfärdandet av inty-
get motsvarar bestämmelserna i lagförslagets 
4 § 2 och 3 mom. om tillståndsförfarande och 
utfärdande av intyg när ett finskt andelslag 
deltar i en fusion där det övertagande andel-
slaget registreras som europaandelslag i en 
annan stat. 

De föreslagna bestämmelserna motsvaras i 
fråga om flyttning av ett europabolags hem-
ort av bestämmelserna i 9 § i lagen om eu-
ropabolag, och en utförligare motivering till 
denna paragraf återfinns i detaljmotiveringen 
på sidorna 24—26 i regeringens proposition 
55/2004 rd och sida 220 i regeringens propo-
sition 109/2005 rd. 

10 §. Slutredovisning med anledning av 
flyttning av hemort. I paragrafen föreslås be-
stämmelser om skyldighet för ledningen för 
ett europaandelslag som flyttar sin hemort 
från Finland att ge en slutredovisning, som 
behandlas vid en andelsstämma för andel-
slagets medlemmar och som registreras i 
Finland. Slutredovisningen skall omfatta 
bokslut för den tid för vilken inget bokslut 
ännu har behandlats av en andelsstämma. 

De föreslagna bestämmelserna motsvaras i 
fråga om slutredovisning med anledning av 
flyttning av ett europaandelslags hemort av 
bestämmelserna i 11 § i lagen om europabo-
lag, och en utförligare motivering till denna 
paragraf återfinns i detaljmotiveringen på 
sida 27 i regeringens proposition 55/2004 rd. 

11 §. Flyttning av ett europaandelslags 
hemort till Finland. I paragrafen föreslås be-
stämmelser om anmälningsplikt när ett eu-

ropaandelslag som är registrerat i en annan 
medlemsstat flyttar sin hemort till Finland. 
Genom bestämmelsen vill man förvissa sig 
om ett effektivt genomförande av bestäm-
melserna i europaandelslagsförordningen (ar-
tikel 78.1). Enligt artikel 7.9 i förordningen 
får flyttningen av hemorten inte registreras i 
Finland förrän det intyg som avses i artikel 
7.8 har uppvisats för den finska registermyn-
digheten. 

De föreslagna bestämmelserna motsvaras i 
fråga om flyttning av ett europabolags hem-
ort till Finland av bestämmelserna i 12 § i la-
gen om europabolag, och en utförligare mo-
tivering till denna paragraf återfinns i detal-
jmotiveringen på sidorna 27—28 i regerin-
gens proposition 55/2004 rd. 

12 §. Ombildande av ett europaandelslag 
till ett andelslag. I paragrafen föreslås en be-
stämmelse om registrering och kungörelse av 
ett i europaandelslagsförordningen avsett för-
slag till ombildning av ett europaandelslag 
till ett andelslag enligt den nationella lagen. 
Förslaget har samband med artikel 76.4 en-
ligt vilken förslaget skall offentliggöras på 
det sätt som föreskrivs i varje medlemsstats 
lagstiftning. Enligt artikel 12 i förordningen 
skall dokument och uppgifter om ett eu-
ropaandelslag offentliggöras på samma sätt 
som dokument och uppgifter om publika ak-
tiebolag. 

De föreslagna bestämmelserna motsvaras i 
fråga om ombildning av ett europabolag till 
ett aktiebolag av bestämmelserna i 13 § i la-
gen om europabolag, och en utförligare mo-
tivering till denna paragraf återfinns i detal-
jmotiveringen på sida 28 i regeringens pro-
position 55/2004 rd. 

13 §. Likvidation och upplösning. I para-
grafen föreslås bestämmelser som komplet-
terar bestämmelserna i artikel 73 i europaan-
delslagsförordningen om behandlingen av ett 
yrkande om upplösning av ett i Finland regis-
trerat europaandelslag när yrkandet grundar 
sig på bestämmelserna i förordningen. Enligt 
1 mom. skall domstolen vara behörig myn-
dighet i Finland att behandla de ärenden som 
avses i artikel 73.1—73.4 i förordningen. 
Förslaget motsvarar den fördelning av be-
hörigheten mellan myndigheterna i likvida-
tionsärenden som har omfattats i lagen om 
europabolag och aktiebolagslagen. Enligt ak-
tiebolagslagen är domstolen behörig myn-
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dighet i ärenden som förutsätter krävande 
tolkning av lagen samt framläggande av 
bevis och bevisvärdering. Enligt principerna i 
aktiebolagslagen måste behörigheten anges 
för att bestämmelserna om andelslag som är 
registrerade i Finland skall vara enhetliga och 
myndigheternas resurser användas på ett än-
damålsenligt sätt. 

Enligt artikel 73 i europaandelslagsförord-
ningen skall en medlemsstat vidta lämpliga 
åtgärder om ett europaandelslag inte längre 
fyller kravet i artikel 6 om att ett andelslag 
skall ha sin stadgenliga hemort i samma 
medlemsstat som huvudkontoret. Om ett eu-
ropaandelslag inte inom utsatt tid rättar saken 
så att en lagenlig situation uppnås, skall an-
delslaget försättas i likvidation. 

I 3 mom. föreslås att Finansinspektionen i 
fråga om ett kreditinstitut i europaandelslags-
form skall vara den myndighet som avses i 
artikel 73.1—73.4 i europaandelslagsförord-
ningen. 

De föreslagna bestämmelserna motsvaras i 
fråga om upplösning av europabolag av be-
stämmelserna i 14 § i lagen om europabolag, 
och en utförligare motivering till denna para-
graf återfinns i detaljmotiveringen på sidorna 
28—30 i regeringens proposition 55/2004 rd. 

14 §. Skadeståndsskyldighet. I paragrafen 
föreslås bestämmelser om skadeståndsansvar 
för ett enligt finsk lag registrerat europaan-
delslags stiftare, ledning, medlem, fullmäkti-
geledamot och revisor i förhållande till an-
delslaget, medlemmarna och utomstående. 

Enligt förslaget skall i fråga om skade-
ståndsskyldighet för ett europaandelslags 
stiftare, ledning, medlem, fullmäktigeleda-
mot och revisor tillämpas vad lagen om an-
delslag eller någon annan lag föreskriver om 
skadeståndsskyldighet för ett andelslags led-
ning, likvidator, medlem och revisor. Enligt 
4 kap. 32 § i lagen om andelslag tillämpas på 
en fullmäktigeledamots skadeståndsansvar 
det som i lagen om andelslag föreskrivs om 
en andelslagsmedlems skadeståndsansvar. 
Följaktligen blir bl.a. skadeståndsbestämmel-
serna i 20 kap. i lagen om andelslag til-
lämpliga. Med någon annan lag avses t.ex. 
97 c § i kreditinstitutslagen (1607/1993) och 
55 § i lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001), 
nedan andelsbankslagen, i vilka bestäms om 
skadeståndsskyldighet för ledningen, likvida-

tor, aktieägare och revisor i en andelsbank 
eller ett annat kreditinstitut i andelslagsform. 
På de grupper som avses i detta sammanhang 
samt på europaandelslagets skadeståndsans-
var tillämpas också skadeståndslagen 
(412/1974), andra bestämmelser om skade-
stånd samt allmänna skadeståndsrättsliga 
principer på motsvarande sätt som på ett an-
delslag samt på dess ledning, revisor och 
medlem. 

Enligt artikel 51 i europaandelslagsför-
ordningen skall ledamöterna i lednings-, för-
valtnings- eller tillsynsorganet i enlighet med 
de bestämmelser som gäller för andelslag i 
den medlemsstat där europaandelslaget har 
sin stadgeenliga hemort vara ansvariga för 
skada som tillfogas europaandelslaget till 
följd av att de har åsidosatt sina skyldigheter 
enligt lagen eller stadgarna eller andra skyl-
digheter som är förenade med deras uppdrag. 

I europaandelslagsförordningen bestäms in-
te uttryckligen om vilket ansvar ledamöterna 
i de nämnda organen har för skada som vål-
las medlemmarna eller utomstående. Inte 
heller bestäms om verkställande direktörens, 
en likvidators, en medlems, en fullmäkti-
geledamots eller en revisors skadeståndsans-
var eller ansvar med anledning av brott mot 
annan lagstiftning. Enligt de allmänna be-
stämmelserna i artikel 8 om vilka bestäm-
melser som skall gälla europaandelslag skall 
i dessa situationer tillämpas bestämmelserna 
om andelslag, om det är frågan om ett eu-
ropaandelslag som är registrerat i Finland. 
Uttryckliga bestämmelser om skadestånds-
ansvar föreslås för tydligheten skull, efter-
som förordningen endast delvis hänvisar till 
nationella ansvarsbestämmelser och det är 
oklart om EU har behörighet att utfärda de-
taljerade bestämmelser om ett påföljdssystem 
så att hänvisningsbestämmelsen i artikel 
8 skulle gälla tillämpning av nationella ska-
deståndsbestämmelser. 

De föreslagna ansvarsbestämmelserna mot-
svaras av bestämmelserna i 15 § i lagen om 
europabolag, och en utförligare motivering 
till denna paragraf återfinns i detaljmotiver-
ingen på sida 30 i regeringens proposition 
55/2004 rd. 

15 §. Straffbestämmelser. I paragrafen 
föreslås bestämmelser om straffrättsligt ans-
var för ett europaandelslags ledning, med-
lemmar, fullmäktigeledamöter, revisor och 
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oberoende sakkunniga. Bestämmelserna an-
knyter till artikel 78.1 i europaandelslags-
förordningen, som föreskriver att medlem-
sstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för 
att säkerställa ett effektivt genomförande av 
förordningen. 

Hänvisningsbestämmelserna i europaandel-
slagsförordningen om att den nationella la-
gen i den medlemsstat där europaandelslaget 
har sin hemort skall tillämpas gäller inte 
straffrättsliga påföljder eller brottsrekvisit, 
eftersom gemenskapen inte har behörighet i 
dessa frågor. Straffrättsliga bestämmelser 
kan utfärdas endast genom rambeslut, som är 
instrument som hör till unionens tredje pe-
lare. Det är dock ändamålsenligt att det straf-
frättsliga påföljdssystem som finns till för att 
främja iakttagandet av de bolagsrättsliga 
bestämmelserna avseende europaandelslag 
motsvarar de bestämmelser som tillämpas på 
nationella andelslag. 

I 1 mom. föreslås att bestämmelserna om 
andelslagsbrott och andelslagsförseelse i 
22 kap. i lagen om andelslag skall tillämpas 
på ledamöter av ett europaandelslags förvalt-
nings- eller tillsynsorgan och på europaan-
delslagets verkställande direktör, likvidator, 
fullmäktigeledamöter, medlemmar och revi-
sor. Straffbestämmelserna i strafflagen och i 
annan lagstiftning kan tillämpas på ett eu-
ropaandelslag, dess ledning, medlemmar, 
fullmäktigeledamöter och revisorer utan 
några specialbestämmelser, eftersom tillämp-
ningen av straffbestämmelserna inte har be-
gränsats till att endast gälla personer i någon 
viss ställning. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om straf-
frättsligt ansvar till följd av brott mot de 
bestämmelser i europaandelslagsförordnin-
gen som gäller en utomstående sakkunnigs 
intyg, när intyget gäller ombildning av ett 
andelslag till ett europaandelslag eller om-
bildning av ett europaandelslag till ett andel-
slag. Enligt lagförslaget skall i fråga om brott 
mot dessa bestämmelser tillämpas vad som 
föreskrivs om brott mot bestämmelserna om 
ett utlåtande av en revisor i 22 kap. 1 § 
1 punkten i lagen om andelslag. En uttrycklig 
straffbestämmelse föreslås för att påföl-
jdssystemet för europaandelslag skall vara 
enhetligt. En uttrycklig bestämmelse om 
saken behövs eftersom lagen om andelslag 
inte innehåller bestämmelser om ombildning 

av ett nationellt andelslag till ett europaan-
delslag. 

16 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i 
kraft den 1 september 2006 då också den nya 
aktiebolagslagen skall träda i kraft. Rådets 
förordning träder i kraft den 18 augusti (ar-
tikel 80). I paragrafens 1 mom. har dagen för 
ikraftträdandet dock i enlighet med normal 
praxis lämnats öppen så att den bestäms först 
i samband med stadfästelsen av lagen. 

Enligt 2 mom. kan andelslaget efter att la-
gen har antagits göra upp och registermyn-
digheten registrera och utfärda kungörelse 
om det förslag som avses i europaandelslags-
förordningen och som gäller fusion eller om-
bildning av ett andelslag till ett europaandel-
slag. Efter att kungörelse har utfärdats om 
förslaget kan det finska andelslagets förvalt-
ningsorgan utfärda kallelse till den an-
delsstämma som beslutar om förslaget skall 
godkännas. Om lagförslagen i propositionen 
antas av riksdagen under vårsessionen 2006, 
kan styrelsen i ett andelslag som planerar att 
bilda ett europaandelslag underteckna ett 
förslag om bildande av ett sådant andelslag 
och anmäla förslaget för registrering redan 
under sommaren eller i början av hösten 
2006, så att den andelsstämma som beslutar 
om förslaget kan hållas redan i september 
2006 efter att förordningen och denna lag har 
trätt i kraft. 

 
 

2.  Lagen om andels lag 

I lagförslaget föreslås att 5 kap. 5 § 2 mom. 
i lagen om andelslag ändras så att i momentet 
uttryckligen föreskrivs att en juridisk person 
inte får utses till ledamot av styrelsen. Även 
utan en uttrycklig bestämmelse är det enligt 
gällande lag förbjudet att välja en juridisk 
person till ledamot av styrelsen. En uttrycklig 
bestämmelse om saken föreslås för att be-
stämmelserna om andelslag som är registre-
rade i Finland skall bli enhetligare. Bestäm-
melsen behövs också för tydlighetens skull, 
eftersom det enligt artikel 46.1 i europaan-
delslagsförordningen i ett europaandelslags 
stadgar får föreskrivas att en juridisk person 
kan väljas till ledamot av europaandelslagets 
organ, om inte annat bestäms i lagstiftningen 
i den medlemsstat där andelslaget har sin 
stadgeenliga hemort. 
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3.  Handelsregisterlagen samt 
företags-  och organisat ions-
datalagen 

Handelsregisterlagen 

Enligt artiklarna 8, 11 och 12 i europaan-
delslagsförordningen samt 2 § i lagen om eu-
ropaandelslag skall ett europaandelslag an-
tecknas i handelsregistret. I handelsregistret 
antecknas ett europaandelslag som har sin 
stadgeenliga hemort i Finland samt uppgifter 
om en filial som ett i en annan stat registrerat 
europaandelslag har inrättat i Finland. 

Enligt artikel 11.1 i europaandelslagsför-
ordningen skall ett europaandelslag regis-
treras i ett register som anges i lagstiftningen 
i den medlemsstat där europaandelslaget har 
sin hemort, i enlighet med tillämplig lagstift-
ning för publika aktiebolag. Med stöd av 
förordningen antecknas alltså ett europaan-
delslag i handelsregistret på motsvarande sätt 
som ett finskt publikt aktiebolag, om inte an-
nat föreskrivs i förordningen. Till följd av ar-
tikel 8 i förordningen och särskilda hän-
visningar till lagstiftningen om publika ak-
tiebolag tillämpas på ett europaandelslag i 
fråga om de uppgifter som skall registreras 
lagstiftningen avseende såväl andelslag som 
publika aktiebolag. Därför skall bestämmel-
serna om tilläggsandelar eller placeringsan-
delar i t.ex. handelsregisterlagen tillämpas 
också inom ett europaandelslag. Enligt ar-
tikel 3.5 i förordningen kräver variationer i 
andelskapitalets storlek ingen ändring av 
stadgarna och inte heller offentliggörande. 
Bestämmelsen i artikel 3.5 i förordningen 
betyder i praktiken att 14 § om ändringsan-
mälan i handelsregisterlagen inte tillämpas 
på en förändring i andelskapitalet i ett eu-
ropaandelslag. Av de utdrag ur handelsregis-
tret och andra uppgifter som gäller europaan-
delslag skall framgå att det är andelskapitalet 
vid bildningen som avses, att kapitalet kan 
variera och att ändringar i kapitalet inte an-
tecknas i registret. Förordningen innehåller 
kompletterande bestämmelser till aktiebo-
lagslagen och handelsregisterlagen om skyl-
digheten att registrera och kungöra uppgifter 
om bl.a. avtal om arbetstagarinflytande, bil-
dande av europaandelslag, flyttning av ett eu-
ropaandelslags hemort samt ombildning av 
ett europaandelslag till ett andelslag (artik-

larna 7, 11, 13, 17, 24, 32, 35 och 76). 
3 §. Paragrafens 1 mom. 6 punkt föreslås 

bli ändrad så att ett europaandelslag som har 
sin stadgeenliga hemort i Finland är skyldigt 
att göra grundanmälan till handelsregistret. 
Bestämmelser om anmälningsplikt för en 
finsk filial till ett europaandelslag som är 
registrerat i någon annan stat finns i 4 punk-
ten i samma moment. 

10 §. I paragrafen föreslås att 1 mom. för 
tydlighetens skull ändras så, att bestämmel-
serna om andelslags grundanmälan tillämpas 
också på europaandelslag. Det föreslås att till 
1 mom. fogas en ny 17 punkt som föreskriver 
om det krav gällande registrering av ett eu-
ropaandelslags andelskapital vid bildningen 
som följer av artikel 11 i europaandelslags-
förordningen. På grund av att en ny 17 punkt 
fogas till momentet måste samtidigt också 
15 och 16 punkten ändras rent lagtekniskt. 

Enligt förslaget skall till paragrafen fogas 
ett nytt 3 mom. enligt vilket kravet på dater-
ing av stiftelseurkunden enligt 1 mom. 
2 punkten tillämpas också på dateringen av 
ett förslag om flyttning av ett europaandel-
slags hemort. 

I fråga om registrering och kungörelse av 
uppgifter som gäller ett europaandelslag 
tillämpas bestämmelserna om publika aktie-
bolag i den stat där europaandelslaget har sin 
stadgeenliga hemort, om inte något annat 
bestäms i europaandelslagsförordningen (ar-
tiklarna 11 och 12). På ett europaandelslag 
tillämpas följaktligen de bestämmelser i han-
delsregisterlagen och handelsregisterförord-
ningen som gäller finska publika aktiebolag 
samt de tilläggskrav som följer av europaan-
delslagsförordningen. I samband med än-
dringen av handelsregisterlagen ändras också 
handelsregisterförordningen så, att i de detal-
jerade kraven på vad som skall ingå i en reg-
isteranmälan även beaktas behovet av be-
stämmelser om anmälningar i anslutning till 
att ett europaandelslag bildas och att ett eu-
ropaandelslag flyttar sin hemort till ett annat 
land (bilaga 2). 

14 §. I lagförslaget föreslås att 2 mom. för 
tydlighetens skull ändras så, att bestämmel-
serna om ändringsanmälan tillämpas även på 
ändringar av ett europaandelslags stadgar. I 
momentet föreslås dessutom en bestämmelse 
om undantag från huvudregeln i 1 mom. 
avseende ändringsanmälan till registermyn-
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digheten. Enligt förslaget behöver förändrin-
gar i ett europaandelslags andelskapital inte 
anmälas till registermyndigheten. 

18 a §. I lagförslaget föreslås att 1 mom. 
kompletteras med en bestämmelse om att 
momentet också är tillämpligt på fusion av 
europabolag. Genom ändringen korrigeras 
det fel som förekommer i lagen om ändring 
av handelsregisterlagen (744/2004). I lag-
förslaget föreslås att 3 mom. för tydlighetens 
skull ändras så, att europaandelslag uttryckli-
gen jämställs med andelslag. Enligt det nya 
4 mom. som föreslås skall Patent- och regis-
terstyrelsen behandla även sådana bestäm-
melser som grundar sig på europaandelslags-
förordningen och som till sitt innehåll mots-
varar de ansökningsärenden baserade på 
bestämmelserna i lagen om andelslag som 
registermyndigheten enligt 3 mom. skall 
handlägga. 

18 b §. I lagförslaget föreslås att hän-
visningsbestämmelsen i 2 mom. ändras så, att 
specialbestämmelserna i lagen om andels-
banker och andra kreditinstitut i andelslags-
form tillämpas även när registermyndigheten 
behandlar ett ärende som gäller flyttning av 
hemort för ett kreditinstitut som är verksamt i 
europaandelslagsform. 

 
Företags- och organisationsdatalagen 

I lagförslaget föreslås ändringar i lagens 
bestämmelser om enheter som skall regis-
treras i företags- och organisationsdatasyste-
met, beständigheten av en juridisk persons 
företags- och organisationsnummer och ans-
varet för att anmälningarna görs. 

3 §. Enheter som skall registreras i före-
tags- och organisationsdatasystemet. I lag-
förslaget föreslås att 1 mom. 4 punkten kom-
pletteras så, att ett europaandelslag regis-
treras också i företags- och organisations-
datasystemet på samma sätt som ett europ-
abolag. 

7 §. Beständigheten hos en juridisk persons 
företags- och organisationsnummer. Enligt 
förslaget skall 6 mom. ändras så, att ett eu-
ropaandelslags företags- och organisation-
snummer upphör att gälla när andelslagets 
hemort flyttas till någon annan stat enligt vad 
som bestäms i artikel 7 i europaandelslags-
förordningen och 6 § i lagen om europaan-
delslag. Andelslagets nummer upphör att 

gälla också när verksamheten i Finland 
fortsätter genom en i Finland registrerad fil-
ial. Filialen får ett nytt nummer, eftersom an-
vändningen av det tidigare numret kunde ge 
dem som anlitar registret och andra utom-
stående en vilseledande bild av andelslagets 
och filialens juridiska ställning efter flyttnin-
gen. 

14 §. Ansvaret för att anmälningarna görs. 
I lagförslaget föreslås att 1 mom. 9 punkten 
och 2 mom. för tydlighetens skull ändras så, 
att det uttryckligen nämns att även de ordi-
narie ledamöterna av ett europaandelslags 
förvaltningsorgan eller ledningsorgan samt 
verkställande direktören är ansvariga för att 
registeranmälningarna görs. 

 
4.  Firmalagen 

7 §. I lagförslaget föreslås att till 1 mom. 
fogas en ny 7 c punkt som i fråga om ett eu-
ropaandelslags firma hänvisar till artikel 10 i 
europaandelslagsförordningen. Enligt förord-
ningen skall ett europaandelslags firma inne-
hålla bokstavskombinationen ”SCE” före 
eller efter firman och vid behov orden ”med 
begränsat ansvar”. I ett europaandelslags 
firma får dessutom användas orden ”andel” 
eller ”andelslag”, i likhet med hur dessa ord 
kan användas som en del av ett finskt andel-
slags firma (artikel 8.1 c i europaandelslags-
förordningen samt regeringens proposition 
55/2004 rd, sida 33). 

 
5.  Företagsinteckningslagen 

10 §. Överlåtelse av företag och åtagande 
att svara för inteckning. Enligt förslaget skall 
3 mom. kompletteras genom bestämmelser 
om att ansvaret för företagsinteckningar som 
har fastställts i ett finskt andelslags egendom 
skall överföras på en filial som registreras i 
Finland, när andelslaget genom fusion deltar 
i bildandet av ett europaandelslag som regis-
treras i en annan stat (artikel 2.1 fjärde 
strecksatsen i europaandelslagsförordnin-
gen). Bestämmelserna i momentet gäller 
också när ett i Finland registrerat europaan-
delslag flyttar sin hemort till en annan stat 
och de inteckningar som har fastställts i an-
delslagets egendom i samband med flyttnin-
gen överförs på en filial som inrättas i 
Finland och som övertar ansvaret för inteckn-
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ingarna. 
Avsikten med lagförslaget är att underlätta 

användningen av företagsinteckningar vid 
bildande av europaandelslag och flyttning av 
ett europaandelslags hemort. Förslaget mots-
varar den ändring av företagsinteckningsla-
gen som gjordes när lagen om europabolag 
stiftades, och en utförligare motivering till 
denna paragraf återfinns i detaljmotiveringen 
på sida 33 i regeringens proposition 55/2004 
rd. 

 
6.  Kredit inst i tuts lagen och an-

delsbankslagen  

Kreditinstitutslagen 

I fråga om koncession och registrering av 
koncession vid bildande av europaandelslag 
och flyttning av europaandelslags hemort 
samt i fråga om flyttning av hemort föreslås 
nya bestämmelser som motsvarar bestäm-
melserna om europabolag. En utförligare mo-
tivering till denna ändring återfinns i detal-
jmotiveringen på sidorna 33—36 i regerin-
gens proposition 55/2004 rd. 

 
Andelsbankslagen 

I fråga om fusion vid bildande av europa-
andelslag föreslås nya bestämmelser som 
motsvarar bestämmelserna om europabolag i 
lagen om affärsbanker och andra kreditinsti-

tut i aktiebolagsform (1501/2001). En utför-
ligare motivering till denna ändring återfinns 
i detaljmotiveringen på sidorna 36—37 i re-
geringens proposition 55/2004 rd. 

 
7.  Närmare bestämmelser 

Handelsregisterförordningen (208/1979) 
bör ändras till följd av europaandelslags-
förordningen och lagen om europaandelslag. 
Ändringarna gäller ett europaandelslags 
grundanmälan. Dessutom måste handels- och 
industriministeriets förordning om Patent- 
och registerstyrelsens avgiftsbelagda presta-
tioner (1027/2001) ändras så, att register-
myndighetens nya uppgifter i anslutning till 
bildande av europaandelslag och flyttning av 
europaandelslags hemort beaktas i förordnin-
gen. 

 
8.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 sep-
tember 2006. Enligt artikel 80 i europaan-
delslagsförordningen skall de nationella la-
garna träda i kraft den 18 augusti 2006, men 
eftersom lagen om europaandelslag grundar 
sig på aktiebolagslagen, föreslås det att la-
garna träder i kraft samtidigt som totalrefor-
men av aktiebolagslagen.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

 

Lag  

om europaandelslag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
 

1 § 

Tillämpliga bestämmelser och tillämpning-
sområde 

På ett europaandelslag tillämpas rådets 
förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för 
europeiska kooperativa föreningar (SCE-
föreningar), nedan europaandelslagsförord-
ningen, samt de kompletterande bestämmel-
serna i denna lag. 

På ett europaandelslag tillämpas bestäm-
melserna i lagen om andelslag (1488/2001) 
samt bestämmelserna om publika aktiebolag 
i aktiebolagslagen (   /   ) och i andra lagar, 
enligt vad som bestäms i europaandelslags-
förordningen och i denna lag. 

Denna lag tillämpas på ett europaandelslag 
som registreras enligt finsk lag samt på ett 
enligt finsk lag registrerat andelslag och an-
nat finskt bolag (nedan finskt andelslag och 
finskt bolag) som deltar i bildandet av ett eu-
ropaandelslag. 
 

2 § 

Registrering 

Patent- och registerstyrelsen är behörig 
myndighet i registreringsärenden som gäller 
europaandelslag och i ärenden som avses i 
artikel 26.2 i europaandelslagsförordningen. 

Bestämmelser om anmälan av ett europa-

andelslag för registrering och om ett sådant 
andelslags firma finns i europaandelslags-
förordningen, lagen om andelslag, lagen om 
aktiebolag, handelsregisterlagen (129/1979), 
företags- och organisationsdatalagen 
(244/2001) och firmalagen (128/1979). 
 

3 § 

Var stiftarens huvudkontor kan vara beläget 

I bildandet av ett europaandelslag kan även 
delta en sådan juridisk person vars huvud-
kontor inte är beläget inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, om den juridiska 
personen uppfyller kraven i artikel 2.2 i eu-
ropaandelslagsförordningen i fråga om bil-
dandet av den juridiska personen, stadgeenlig 
hemort samt anknytning till ekonomin i en 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Detsamma gäller ett annat bolag 
som avses i artikel 48 i fördraget om upprät-
tandet av Europeiska gemenskapen, om eu-
ropaandelslaget bildas så som avses i artikel 
2.1 andra eller tredje strecksatsen i europa-
andelslagsförordningen. 
 

4 § 

Bildande av ett europaandelslag genom fu-
sion 

Om ett finskt andelslag deltar i bildandet 
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av ett europaandelslag på det sätt som avses i 
artikel 2.1 fjärde strecksatsen i europaandel-
slagsförordningen och det övertagande an-
delslaget registreras i Finland, skall de finska 
andelslag som deltar i fusionen anmäla fu-
sionsplanen och den rapport som avses i ar-
tikel 23 i nämnda förordning för registrering 
på det sätt som i 16 kap. 5 § i aktiebolagsla-
gen föreskrivs om registrering av planen. På 
borgenärsskyddet och registreringen av fu-
sionen när det gäller ett finskt andelslag skall 
tillämpas 16 kap. 6—8 § och 15 § i aktiebo-
lagslagen, dock så att andelslagets samtliga 
borgenärer har rätt att motsätta sig fusionen. 
En förutsättning för registrering av fusionen 
är dessutom att de i fusionen deltagande an-
delslag som har sin hemort i någon annan 
medlemsstat godkänner den extra rätt att 
avgå om vilken bestäms i 5 § i denna lag. De 
andelslag som deltar i fusionen skall så som 
föreskrivs i 16 kap. 14 § i aktiebolagslagen 
anmäla fusionen för registrering inom sex 
månader från det att fusionsbeslutet fattades i 
Finland och de övriga andelslag som deltar i 
fusionen fick det intyg som avses i artikel 
29.2 i rådets förordning. 

Om det övertagande andelslaget registreras 
som europaandelslag i någon annan stat än 
Finland, skall 1 mom. tillämpas i fråga om 
registreringen av planen och den rapport som 
avses i artikel 23 i europaandelslagsförord-
ningen. Samtliga borgenärer i ett i fusionen 
deltagande finskt överlåtande och överta-
gande andelslag har rätt att motsätta sig fu-
sionen. På borgenärsskyddet tillämpas vad 
som i 16 kap. 6—8 § i aktiebolagslagen före-
skrivs om borgenärsskyddet i det överlåtande 
bolaget. De i fusionen deltagande finska an-
delslagen skall inom fyra månader från fu-
sionsbeslutet hos registermyndigheten an-
söka om tillstånd att verkställa fusionen. I 
annat fall förfaller fusionen. Till ansökan 
skall fogas fusionsbeslut, en sådan rapport 
från oberoende experter som avses i artikel 
26 i europaandelslagsförordningen samt ett 
av en styrelsemedlem eller av verkställande 
direktören utfärdat intyg varav framgår att de 
meddelanden som avses i 16 kap. 7 § i aktie-
bolagslagen sänts ut. På förutsättningarna för 
tillståndet tillämpas vad som i 1 mom. i 
denna paragraf föreskrivs om förutsättnin-
garna för registrering av fusionen, med un-
dantag för momentets sista mening, samt vad 

som i artikel 29.2 i europaandelslagsförord-
ningen bestäms om förutsättningarna för att 
utfärda ett intyg som avses i nämnda artikel. 
Om egendom som tillhör ett andelslag som 
deltar i fusionen omfattas av företagsinteckn-
ing enligt företagsinteckningslagen 
(634/1984), får tillstånd beviljas under förut-
sättning att en registreringsduglig ansökan 
samtidigt är anhängig om överföring av in-
teckningen på en filial som inrättas i Finland 
eller att inteckningen har dödats. Register-
myndighetens tillståndsbeslut skall regis-
treras på tjänstens vägnar. När ett finskt an-
delslag är övertagande andelslag i en fusion 
som avses i detta moment tillämpas på andel-
slaget vad som i 16 kap. 17 § 3 mom. i lagen 
om andelslag föreskrivs om slutredovisning. 

För de finska andelslag som deltar i fu-
sionen utfärdar registermyndigheten ett i ar-
tikel 29.2 i europaandelslagsförordningen 
avsett intyg om att tillstånd enligt 2 mom. har 
beviljats. Intyget skall inom sex månader 
från utfärdandet lämnas till den behöriga 
myndigheten i den stat där det övertagande 
andelslaget har sin hemort, annars förfaller 
intyget. 
 

5 § 

En medlems extra rätt att avgå 

Om ett europaandelslag bildas i enlighet 
med artikel 2.1 fjärde strecksatsen i europa-
andelslagsförordningen, har en medlem i ett 
överlåtande finskt andelslag som fusioneras 
med ett europaandelslag som registreras i 
Finland eller i någon annan stat extra rätt att 
avgå enligt 4 kap. 25 § i lagen om andelslag. 
Samma rätt har medlemmarna i ett överta-
gande finskt andelslag, om andelslaget regis-
treras som europaandelslag i någon annan 
stat. 
 
 

6 § 

Ombildande av ett existerande andelslag till 
ett europaandelslag 

Ett förslag som avses i artikel 35.3 i eu-
ropaandelslagsförordningen skall utan dröjs-
mål anmälas till registermyndigheten för reg-
istrering. 
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7 § 

Ledning och företrädare 

På ett europaandelslags ledningsorgan och 
förvaltningsorgan samt medlemmarna i dessa 
organ tillämpas vad som i lagen om andel-
slag föreskrivs om styrelsen och dess leda-
möter, om inte annat föreskrivs i europaan-
delslagsförordningen. På ett europaandel-
slags tillsynsorgan och dess medlemmar 
tillämpas vad som i lagen om andelslag före-
skrivs om förvaltningsrådet och dess leda-
möter, om inte annat föreskrivs i europaan-
delslagsförordningen. På företrädande tilläm-
pas vad som i lagen om andelslag föreskrivs 
om företrädande, om inte annat föreskrivs i 
europaandelslagsförordningen. 

Ett europaandelslag kan ha en verkstäl-
lande direktör som ansvarar för andelslagets 
löpande förvaltning på motsvarande sätt som 
i ett finskt andelslag. På den verkställande di-
rektören tillämpas vad som i lagen om andel-
slag föreskrivs om verkställande direktörer, 
om inte annat föreskrivs i europaandelslags-
förordningen. 
 

8 § 

Andelsstämma 

Vid överförande av andelsstämmans och 
medlemmarnas beslutanderätt till fullmäktige 
som väljs av medlemmarna tillämpas lagen 
om andelslag, om inte annat föreskrivs i eu-
ropaandelslagsförordningen. 

Länsstyrelsen är behörig myndighet att be-
handla en ansökan om sammankallande av en 
andelsstämma som skall hållas enligt eu-
ropaandelslagsförordningen och som inte har 
sammankallats inom föreskriven tid. 
 

9 § 

Flyttning av ett europaandelslags hemort 
från Finland 

Ett europaandelslag skall för registrering 
anmäla ett i artikel 7.2 i europaandelslags-
förordningen avsett förslag om flyttning av 
hemort inom en månad efter det att förslaget 
undertecknades. Om anmälan inte görs inom 
föreskriven tid eller om registrering vägras, 

förfaller flyttningen. 
Europaandelslagets samtliga borgenärer har 

rätt att motsätta sig flyttningen av hemort. 
Andelslaget skall hos registermyndigheten 
ansöka om kungörelse på ovan nämnda bor-
genärer inom fyra månader från registrerin-
gen av flyttningsplanen, annars förfaller 
flyttningen. Till ansökan skall fogas en sådan 
redogörelse som avses i artikel 7.3 i eu-
ropaandelslagsförordningen. På skyddet av 
borgenärerna tillämpas i övrigt vad som i 16 
kap. 6 och 7 § i aktiebolagslagen föreskrivs 
om borgenärsskyddet i överlåtande bolag. 

En sådan flyttning av andelslagets hemort 
som avses i artikel 7 i europaandelslags-
förordningen får verkställas endast med reg-
istermyndighetens tillstånd. Andelslaget skall 
ansöka om tillståndet inom en månad efter 
flyttningsbeslutet. Till ansökan skall fogas 
flyttningsbeslutet samt ett av en styrelsemed-
lem eller av verkställande direktören utfärdat 
intyg varav framgår att de meddelanden som 
avses i 16 kap. 7 § i aktiebolagslagen sänts 
ut. Om ansökan inte görs inom utsatt tid eller 
om tillstånd inte beviljas, förfaller beslutet 
om flyttning av hemorten. Om förslaget om 
flyttning har ändrats genom ett beslut av an-
delsstämman, skall det ändrade förslaget an-
mälas för registrering senast i samband med 
ansökan. 

På förutsättningarna för registermyndig-
hetens tillstånd tillämpas det som i artikel 
7.8 i europaandelslagsförordningen samt i 
16 kap. 15 § 1 och 2 mom. i aktiebolagslagen 
föreskrivs om förutsättningarna för regis-
trering av en fusion. Om bolagets egendom 
omfattas av företagsinteckning enligt före-
tagsinteckningslagen, får tillstånd beviljas 
under förutsättning att en registreringsduglig 
ansökan samtidigt är anhängig om överföring 
av inteckningarna på en filial som inrättas i 
Finland eller att inteckningarna har dödats. 
Registermyndighetens tillståndsbeslut skall 
registreras på tjänstens vägnar. 

Registermyndigheten utfärdar det intyg om 
att tillstånd enligt 3 mom. har beviljats som 
avses i artikel 7.8 i europaandelslagsförord-
ningen. Intyget skall inom sex månader från 
utfärdandet lämnas till den behöriga myn-
digheten i den stat där andelslaget har sin nya 
hemort, annars förfaller intyget. 

På en klandertalan som gäller ett flytt-
ningsbeslut skall tillämpas vad som i 16 kap. 
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18 § i lagen om andelslag föreskrivs om 
klandertalan som gäller fusionsbeslut. Dom-
stolen skall utan dröjsmål underrätta regis-
termyndigheten om att talan har väckts samt 
om en lagakraftvunnen dom i målet. 
 

10 § 

Slutredovisning med anledning av flyttning 
av hemort 

Förvaltningsorganet eller ledningsorganet i 
ett europaandelslag som flyttar sin hemort 
från Finland samt dess verkställande direktör 
skall så snart som möjligt efter flyttningen av 
hemorten upprätta en slutredovisning. Slu-
tredovisningen skall innehålla ett bokslut och 
en verksamhetsberättelse över den tid för 
vilken bokslut ännu inte har lagts fram vid 
någon andelsstämma samt en utredning om 
fördelningen av eventuellt vederlag. Slutre-
dovisningen skall överlämnas till revisorerna, 
som inom en månad skall ge en revisions-
berättelse över slutredovisningen. Efter att ha 
fått revisionsberättelsen skall förvaltningsor-
ganet eller ledningsorganet utan dröjsmål 
sammankalla medlemmarna till andelsstäm-
ma för att fastställa slutredovisningen. På 
mötet tillämpas vad som föreskrivs om an-
delsstämma. Slutredovisningen skall anmälas 
för registrering enligt vad som föreskrivs i 
8 kap. 10 § i aktiebolagslagen. 

I fråga om klander av slutredovisningen 
tillämpas vad som föreskrivs i 19 kap. 19 och 
21 §. i lagen om andelslag samt när det är 
fråga om en talan som avses i 20 kap. 5 § i 
lagen om andelslag vad som bestäms i 
19 kap. 20 § i samma lag. 
 

11 § 

Flyttning av ett europaandelslags hemort till 
Finland 

Ett beslut om att flytta ett europaandelslags 
hemort till Finland skall anmälas för regis-
trering inom en månad efter det att den be-
höriga myndigheten i den medlemsstat där 
europaandelslaget har sin hemort har utfärdat 
det intyg som avses i artikel 7.8 i europaan-
delslagsförordningen. Om anmälan inte görs 
inom föreskriven tid, kan flyttningsbeslutet 
inte registreras. 

Till anmälan skall fogas förslaget om flytt-
ning samt den redogörelse och det intyg som 
avses i artikel 7 i europaandelslagsförordnin-
gen. På anmälan skall i övrigt så som be-
stäms särskilt tillämpas bestämmelserna om 
sådan anmälan till handelsregistret som 
gäller bildande av andelslag, om inte annat 
föreskrivs i europaandelslagsförordningen. 
 

12 § 

Ombildande av ett europaandelslag till ett 
andelslag 

Ett förslag som avses i artikel 76.3 i eu-
ropaandelslagsförordningen skall utan dröjs-
mål anmälas till registermyndigheten för reg-
istrering. 
 

13 § 

Likvidation och upplösning 

Domstolen är behörig myndighet i ärenden 
som avses i artikel 73.1—73.4 i europaandel-
slagsförordningen. 

I fråga om inledandet av ett ärende som 
gäller likvidation eller avregistrering, en upp-
maning till andelslaget, behandlingen av 
ärendet, beslut och registrering av beslut 
samt likvidationsförfarande och avregistre-
ring tillämpas artikel 73 i europaandelslags-
förordningen och 19 kap. i lagen om andel-
slag. 

För ett tillsynsobjekt som avses i lagen om 
Finansinspektionen (587/2003) är tillsyns-
myndigheten dock behörig myndighet i ett 
ärende som avses i artikel 73.1—73.4 i eu-
ropaandelslagsförordningen. 
 

14 § 

Skadeståndsskyldighet 

Ledamöterna av ett europaandelslags för-
valtningsorgan, ledningsorgan eller tillsyn-
sorgan, likvidatorerna samt medlemmarna 
och fullmäktigeledamöterna är skadestånds-
skyldiga enligt vad som i lagen om andelslag 
och andra lagar föreskrivs om skadestånd-
sansvar för ett andelslags styrelseledamot, 
förvaltningsrådsledamot, verkställande direk-
tör, likvidator, medlemmar och fullmäkti-
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geledamöter. Bestämmelser om en revisors 
skadeståndsskyldighet finns i revisionslagen 
(936/1994) och i lagen om andelslag. 

I fråga om ersättande av skada som har or-
sakats genom brott mot denna lag eller mot 
europaandelslagsförordningen tillämpas vad 
som i lagen om andelslag föreskrivs om 
ersättning av skada som har förorsakats ge-
nom brott mot den lagen. 
 

15 § 

Straffbestämmelser 

Bestämmelserna om andelslagsbrott och 
andelslagsförseelse i 22 kap. i lagen om an-
delslag tillämpas på en ledamot av förvalt-
ningsorganet, ledningsorganet eller tillsyn-
sorganet samt på en verkställande direktör, 
likvidator, medlem, fullmäktigeledamot i 
samt en revisor för ett europaandelslag. 

I fråga om det intyg som avses i artikel 

35.5 och 76.5 i europaandelslagsförordnin-
gen tillämpas vad som i 22 kap. 1 § 1 punk-
ten i lagen om andelslag föreskrivs om brott 
mot bestämmelserna om en revisors utlå-
tande. 
 
 

16 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den    200 . 
Efter att denna lag har antagits kan regis-

termyndigheten registrera och utfärda kun-
görelse om ett sådant förslag om bildande av 
ett europaandelslag som avses i artiklarna 
22 eller 35 i europaandelslagsförordningen, 
och ett finskt andelslag som deltar i bildandet 
av europaandelslaget kan utfärda kallelse till 
den andelsstämma som beslutar om godkän-
nandet av förslaget, så som bestäms i eu-
ropaandelslagsförordningen. 

————— 
  
 
 
 
 

2. 

 

Lag 

om ändring av 5 kap. 5 § i lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 5 kap. 5 § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 890/2002, som följer: 
 

5 kap. 

Andelslagets ledning 

5 § 

Behörighetsvillkor för styrelseledamöterna 
och verkställande direktören 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som är omyndig eller försatt i konkurs 

eller en juridisk person får inte vara styrel-
seledamot eller verkställande direktör. 

 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 

————— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av handelsregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 3 § 1 mom. 6 punkten, i 

10 § 1 mom. det inledande stycket samt 15 och 16 punkten, 14 § 2 mom., 18 a § 1 och 3 mom. 
och 18 b § 2 mom.,  

sådana de lyder, 3 § 1 mom. 6 punkten, 14 § 2 mom. och 18 a § 1 och 3 mom. i lag 
744/2004, 10 § 1 mom. det inledande stycket och 10 § 1 mom. 15 och 16 punkten i lag 
1490/2001 och 18 b § 2 mom. i lag 1511/2001, samt 

fogas till 10 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1490/2001, en ny 17 punkt och till 
10 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. samt till 18 a §, sådan den lyder i näm-
nda lag 744/2004, ett nytt 4 mom. som följer: 
 

3 § 
Grundanmälan skall göras av: 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) europabolag och europaandelslag. 

— — — — — — — — — — — — — —  
  

10 § 
I ett andelslags eller ett europaandelslags 

grundanmälan skall nämnas 
— — — — — — — — — — — — — —  

15) för det fall att i stadgarna bestäms om 
medlemmarnas skyldighet att betala extra 
avgifter, de uppgifter som avses i 14 kap. 1 § 
1 mom. i lagen om andelslag (1488/2001), 

16) för det fall att i stadgarna bestäms om 
medlemmarnas tillskottsplikt, de uppgifter 
som avses i 15 kap. 1 § 2 mom. i lagen om 
andelslag, samt 

17) i fråga om ett europaandelslag andel-
skapitalet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten om da-
gen för undertecknandet av stiftelseurkunden 
tillämpas i fråga om dagen för underteck-
nandet av det förslag om flyttning av bo-
lagets hemort som avses i rådets förordning 
(EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska 

kooperativa föreningar (SCE-föreningar), ne-
dan europaandelslagsförordningen. 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ändringsanmälan skall även göras om än-
dring sker i ett öppet bolags eller ett kom-
manditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags 
eller ett europabolags bolagsordning eller i 
ett andelslags, ett europaandelslags, en spar-
banks, en hypoteksförenings, en bostads-
rättsförenings eller en försäkringsförenings 
stadgar eller i ett avtal om att bilda en eu-
ropeisk ekonomisk intressegruppering. Vad 
som bestäms i 1 mom. gäller inte förändrin-
gar i ett europaandelslags andelskapital. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 a § 
Registermyndigheten behandlar ärenden 

som gäller överföring av ett aktiebolags eller 
ett europabolags aktier till värdeandelssyste-
met, nedsättning av aktiekapitalet, fusion av 
aktiebolag eller europabolag, delning av ett 
aktiebolag eller ett europabolag, ett aktiebo-
lags eller ett europabolags likvidation och 
ombildning av ett publikt aktiebolag till pri-
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vat aktiebolag på det sätt som bestäms i lagen 
om aktiebolag (734/1978). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten behandlar ärenden 
som gäller överföring av ett andelslags eller 
ett europaandelslags andelar till värdean-
delssystemet, nedsättning av ett andelslags 
eller ett europaandelslags reservfond, över-
kursfond och placeringsandelskapital, andel-
slags eller europaandelslags fusion, delning 
av andelslag eller europaandelslag och än-
dring av sammanslutningsform samt andel-
slags eller europaandelslags likvidation på 
det sätt som bestäms i lagen om andelslag. 

Registermyndigheten behandlar ärenden 
som gäller ett andelslags fusion med ett eu-
ropaandelslag och ombildning till europaan-
delslag, ombildning av ett europaandelslag 
till andelslag och flyttning av ett europaan-

delslags hemort till någon annan medlem-
sstat, så som bestäms i europaandelslags-
förordningen och i lagen om europaandelslag 
(  / ). 
 

18 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten behandlar ärenden 
som gäller registrering av koncessionen för 
kreditinstitut i andelslagsform, nedsättning 
av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, 
flyttning av hemort, överlåtelse av affärs-
verksamheten, avstående från koncessionen 
samt likvidation på det sätt som föreskrivs i 
lagen om andelsbanker och andra kreditinsti-
tut i andelslagsform (1504/2001). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 

————— 
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4.  

 

Lag 

om ändring av företags- och organisationsdatalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 3 § 1 mom. 

4 punkten, 7 § 6 mom. samt 14 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom., 
sådana de lyder, 3 § 1 mom. 4 punkten, 7 § 6 mom. och 14 § 1 mom. 9 punkten i lag 

745/2004 och 14 § 2 mom. i lag 789/2004, som följer: 
 

3 § 

Enheter som skall registreras i företags- och 
organisationsdatasystemet 

I företags- och organisationsdatasystemet 
registreras följande företag och organisa-
tioner som skall registreras i ett eller flera av 
stamregistren i fråga: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) europabolag, europaandelslag samt eu-
ropeiska ekonomiska intressegrupperingar, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Beständigheten hos en juridisk persons före-
tags- och organisationsnummer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett europabolags och ett europaandelslags 

företags- och organisationsnummer upphör 
att gälla när bolagets eller andelslagets hem-
ort flyttas till någon annan stat. 
 
 

14 § 

Ansvaret för att anmälningarna görs 

Ansvariga för att en anmälan till registret 
görs är 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) för ett europabolags och ett europaan-
delslags räkning förvaltningsorganets eller 
ledningsorganets ordinarie medlemmar och 
för en europeisk ekonomisk intressegrupper-
ing dess företagsledare, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

I aktiebolag, europabolag, andelslag, eu-
ropaandelslag, sparbanker, försäkringsfören-
ingar och statens affärsverk är också verk-
ställande direktören ansvarig för att ändring-
sanmälan görs samt i bolag på vilka lagen om 
bostadsaktiebolag (809/1991) tillämpas och i 
bostadsrättsföreningar dessutom disponenten. 
Om en enskild näringsidkare eller en bo-
lagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig 
bolagsman i ett kommanditbolag avlider, är 
också en delägare i hans eller hennes dödsbo 
ansvarig för att ändringsanmälan görs. Ett 
sådant ansvar har dock inte en delägare som 
inte fått någon fördel ur boet och som utöver 
att ha tagit del i bouppteckningen inte har 
vidtagit några andra åtgärder än sådana som 
avses i 18 kap. 3 § i ärvdabalken (40/1965). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 

————— 
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5.  

 

Lag 

om ändring av 7 § i firmalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 7 § 1 mom. i firmalagen av den 2 februari 1979 (128/1979), sådant det lyder delvis 

ändrat i lagarna 1076/1994, 1302/1994, 148/1997, 1492/2001 och 746/2004, en ny 7 c punkt 
som följer: 
 

7 § 
Utöver vad annorstädes är stadgat i lag 

gäller angående utformningen av firma: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 c) i fråga om ett europaandelslags firma 
vad som bestäms i artikel 10 i rådets för-

ordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för eu-
ropeiska kooperativa föreningar (SCE-före-
ningar), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 

————— 
 
 
 
 
 

6. 

 

Lag 

om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 10 § 3 mom., sådant 

det lyder i lag 747/2004, som följer: 
 

10 § 

Överlåtelse av företag och åtagande att 
svara för inteckning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i 

tillämpliga delar när ett publikt aktiebolag 
deltar i en sådan fusion som avses i artikel 
2.1 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 
om stadga för europabolag och det publika 

aktiebolagets näringsverksamhet och den in-
teckningsbara egendom i Finland som hör till 
denna verksamhet överförs till en filial i 
Finland som inrättas av det övertagande eu-
ropabolaget, som registreras i någon annan 
stat. Detsamma gäller när ett europabolags 
hemort flyttas från Finland till någon annan 
stat så som avses i artikel 8 i nämnda fö-
rordning och bolagets näringsverksamhet och 
den inteckningsbara egendom i Finland som 
hör till denna verksamhet överförs till en fil-
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ial som bolaget inrättar i Finland. Vad som 
ovan sagts tillämpas på motsvarande sätt på 
europaandelslag i fråga om sådan fusion för 
europaandelslag som avses i artikel 2.1 fjärde 
strecksatsen i rådets förordning (EG) nr 
1435/2003 om stadga för europeiska koop-

erativa föreningar (SCE-föreningar) samt när 
ett europaandelslag flyttar sin hemort enligt 
artikel 7 i nämnda förordning. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den    200 . 
————— 

 
 
 
 
 
 

7.  

 

Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 11 a § och 29 a § 1 och 

3 mom., sådana de lyder i lag 748/2004, samt 
fogas till 10 §, sådan den lyder i lag 588/2003 och 700/2004, ett nytt 7 mom. som följer:  

 
10 § 

Koncession 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 6 mom. föreskrivs tillämpas 

även på ett europaandelslag som avses i 
rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om 
stadga för europeiska kooperativa föreningar 
(SCE-föreningar), nedan europaandelslags-
förordningen, om europaandelslaget har be-
viljats en motsvarande koncession i någon 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och har för avsikt att flytta 
sin hemort till Finland så som bestäms i ar-
tikel 7 i europaandelslagsförordningen. Det-
samma gäller när ett europaandelslag bildas 
genom fusion så att ett övertagande andelslag 
som har sin hemort i någon annan stat regis-
treras som europaandelslag i Finland. 
 

11 a § 

Registeranmälan om koncession 

Finansinspektionen skall anmäla konces-

sionen för registrering. En depositionsbanks 
koncession skall dessutom för kännedom 
anmälas till insättningsgarantifonden och, om 
kreditinstitutet tillhandahåller investerings-
tjänster, till ersättningsfonden för investerar-
skydd. En koncession som har beviljats för 
ett nytt företag, ett europabolag eller ett eu-
ropaandelslag som flyttar sin hemort till 
Finland registreras samtidigt som företaget. 

 
29 a § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

Om ett kreditinstitut har för avsikt att flytta 
sin hemort till någon annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet så 
som bestäms i artikel 8 i europabolagsför-
ordningen eller i artikel 7 i europaandelslags-
förordningen skall kreditinstitutet utan dröjs-
mål efter att ha anmält förslaget för regis-
trering till Finansinspektionen sända en kopia 
av det förslag om flyttning och den redo-
görelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i eu-
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ropabolagsförordningen eller i artikel 7.2 och 
7.3 i europaandelslagsförordningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004) eller i 9 § 5 mom. i la-
gen om europaandelslag (  /  ), om Finansin-
spektionen innan ett sådant tillstånd som 
avses i 9 § 2 mom. i lagen om europabolag 
eller i 9 § 3 mom. i lagen om europaandel-
slag beviljats har meddelat registermyn-
digheten att kreditinstitutet inte har iakttagit 

bestämmelserna om flyttning av hemort eller 
bestämmelserna om fortsättande av verksam-
heten i Finland eller avslutande av verksam-
heten. Tillstånd får beviljas innan en månad 
har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 
6 § 2 mom. i aktiebolagslagen eller i 16 kap. 
13 § 1 mom. i lagen om andelslag endast om 
Finansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av hemorten. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den    200 . 
————— 

 
 
 
 
 

8. 

 

Lag 

om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen av den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andel-

slagsform (1504/2001) en ny 23 b §, till 24 § nya 3 och 4 mom. och till lagen en ny 24 a § som 
följer: 
 

23 b § 
När ett finskt kreditinstitut eller en sam-

manslutnings centralinstitut deltar i en fusion 
som avses i artikel 2.1 i rådets förordning 
(EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska 
kooperativa föreningar (SCE-föreningar), ne-
dan europaandelslagsförordningen, gäller vad 
som bestäms i 22, 23 och 23 a §. 

Om det övertagande andelslaget vid fu-
sionen registreras i någon annan stat tilläm-
pas dock inte 23 § 3 och 4 mom. på fusionen. 
För en sådan fusion får registermyndigheten 
inte utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. 
i lagen om europaandelslag ( / ), om Fi-
nansinspektionen före beviljandet av ett så-
dant tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda 
paragraf har meddelat registermyndigheten 
att kreditinstitutet inte har iakttagit bestäm-
melserna om fusion eller bestämmelserna om 
fortsättande av verksamheten i Finland eller 
avslutande av verksamheten. Tillstånd får 

beviljas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 13 § 1 mom. i lagen 
om andelslag endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 

Om ett övertagande kreditinstitut som reg-
istreras i någon annan stat har för avsikt att 
efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinsti-
tutsverksamhet i Finland, tillämpas på kredit-
institutet vad som bestäms om ett utländskt 
kreditinstituts verksamhet i Finland. 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om insättare och insättares uppsägningsrätt i 
samband med fusion gäller på motsvarande 
sätt vid flyttning av kreditinstitutets hemort 
till någon annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet samt vid en fu-
sion där det övertagande kreditinstitutet reg-
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istreras i någon annan stat. En insättare har 
uppsägningsrätt, om en insättning som om-
fattas av en insättningsgaranti enligt kreditin-
stitutslagen efter åtgärden inte alls eller bara 
delvis kommer att omfattas av insättningsga-
ranti. I sitt meddelande till insättaren skall 
kreditinstitutet redogöra för de ändringar som 
kommer att ske i uppgifter som har lämnats 
med stöd av 65 m § i kreditinstitutslagen. 

I de fall som avses i 3 mom. skall kreditin-
stitutet sammanställa en utredning om insätt-
ningsgarantin (insättningsgarantiutredning), 
i vilken kreditinstitutet skall redogöra för in-
sättningsgarantiarrangemangen före åtgärden 
och efter den samt för eventuella skillnader i 
fråga om vad insättningsgarantin täcker. Kre-
ditinstitutet skall begära Finansinspektionens 
utlåtande om insättningsgarantiutredningen. 
Till begäran om utlåtande skall fogas de til-
läggsutredningar som Finansinspektionen be-
stämmer. Insättningsgarantiutredningen och 
en avskrift av Finansinspektionens utlåtande 
skall fogas till det meddelande som ges till 
insättaren. 

24 a § 
Om ett kreditinstituts hemort flyttas till 

någon annan stat eller det övertagande kredit-
institutet vid en fusion registreras i någon 
annan stat och en insättning efter åtgärden 
inte alls eller bara delvis kommer att omfat-
tas av insättningsgaranti, har insättaren rätt 
att säga upp insättningen även så att kreditin-
stitutet utan dröjsmål skall betala ut den upp-
sagda insättningen eller ställa betryggande 
säkerhet för betalningen. Uppsägningen skall 
ske skriftligen senast den dag som anges i 
den kungörelse på kreditinstitutets borge-
närer som avses i 16 kap. 13 § 1 mom. i la-
gen om andelslag. Insättarens rätt att säga 
upp insättningen i enlighet med denna para-
graf skall nämnas i det meddelande som 
avses i 24 §. Kreditinstitutet skall underrätta 
Finansinspektionen om uppsägningen utan 
dröjsmål efter det att tiden för uppsägning 
enligt denna paragraf har gått ut. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den    200 . 
————— 

 

Helsingfors den 19 maj 2006 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Justitieminister Leena Luhtanen 
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Bilaga 1 
Parallelltexter 

 
 
 
 

2. 

 

Lag 

om ändring av 5 kap. 5 § i lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 5 kap. 5 § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 890/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 kap. 

Andelslagets ledning 

5 § 

Behörighetsvillkor för styrelseledamöterna 
och verkställande direktören 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som är omyndig eller försatt i kon-

kurs får inte vara styrelseledamot eller verk-
ställande direktör. 
 

5 kap. 

Andelslagets ledning 

5 § 

Behörighetsvillkor för styrelseledamöterna 
och verkställande direktören 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som är omyndig eller försatt i kon-

kurs eller en juridisk person får inte vara 
styrelseledamot eller verkställande direktör. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 

——— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av handelsregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 3 § 1 mom. 6 punkten, i 

10 § 1 mom. det inledande stycket samt 15 och 16 punkten, 14 § 2 mom., 18 a § 1 och 3 mom. 
och 18 b § 2 mom.,  

sådana de lyder, 3 § 1 mom. 6 punkten, 14 § 2 mom. och 18 a § 1 och 3 mom. i lag 
744/2004, 10 § 1 mom. det inledande stycket och 10 § 1 mom. 15 och 16 punkten i lag 
1490/2001 och 18 b § 2 mom. i lag 1511/2001, samt 

fogas till 10 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1490/2001, en ny 17 punkt och till 
10 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. samt till 18 a §, sådan den lyder i näm-
nda lag 744/2004, ett nytt 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
Grundanmälan skall göras av: 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) europabolag. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
Grundanmälan skall göras av: 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) europabolag och europaandelslag. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

I ett andelslags grundanmälan skall näm-
nas 
— — — — — — — — — — — — — —  

15) för det fall att i stadgarna bestäms om 
medlemmarnas skyldighet att betala extra 
avgifter, de uppgifter som avses i 14 kap. 
1 § 1 mom. lagen om andelslag 
(1488/2001), samt 

16) för det fall att i stadgarna bestäms om 
medlemmarnas tillskottsplikt, de uppgifter 
som avses i 15 kap. 1 § 2 mom. lagen om 
andelslag. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §
I ett andelslags eller ett europaandelslags 

grundanmälan skall nämnas 
— — — — — — — — — — — — — —  

15) för det fall att i stadgarna bestäms om 
medlemmarnas skyldighet att betala extra 
avgifter, de uppgifter som avses i 14 kap. 
1 § 1 mom. i lagen om andelslag 
(1488/2001), 

16) för det fall att i stadgarna bestäms om 
medlemmarnas tillskottsplikt, de uppgifter 
som avses i 15 kap. 1 § 2 mom. i lagen om 
andelslag, samt 

17) i fråga om ett europaandelslag an-
delskapitalet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten om da-
gen för undertecknandet av stiftelseurkun-
den tillämpas i fråga om dagen för under-
tecknandet av det förslag om flyttning av 
bolagets hemort som avses i rådets för-
ordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för 
europeiska kooperativa föreningar (SCE-
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föreningar), nedan europaandelslagsför-
ordningen. 

 
14 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ändringsanmälan skall även göras om 

ändring sker i ett öppet bolags eller ett kom-
manditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags 
eller europabolags bolagsordning eller i ett 
andelslags, en sparbanks, en hypoteksfören-
ings, en bostadsrättsförenings eller en för-
säkringsförenings stadgar eller i ett avtal 
om att bilda en europeisk ekonomisk intres-
segruppering. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ändringsanmälan skall även göras om 
ändring sker i ett öppet bolags eller ett kom-
manditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags 
eller ett europabolags bolagsordning eller i 
ett andelslags, ett europaandelslags, en 
sparbanks, en hypoteksförenings, en bos-
tadsrättsförenings eller en försäkringsfören-
ings stadgar eller i ett avtal om att bilda en 
europeisk ekonomisk intressegruppering. 
Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte för-
ändringar i ett europaandelslags andelska-
pital. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
18 a § 

Registermyndigheten behandlar ärenden 
som gäller överföring av ett aktiebolags 
eller europabolags aktier till värdeandels-
systemet, nedsättning av aktiekapitalet, fu-
sion av aktiebolag, delning av ett aktiebolag 
eller europabolag, ett aktiebolags eller eu-
ropabolags likvidation och ombildande av 
publikt aktiebolag till privat aktiebolag på 
det sätt som bestäms i lagen om aktiebolag 
(734/1978). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten behandlar ärenden 
som gäller överföring av ett andelslags an-
delar till värdeandelssystemet, nedsättning 
av ett andelslags reservfond, överkursfond 
och placeringsandelskapital, andelslags fu-
sion, delning av andelslag och ändring av 
sammanslutningsform samt andelslags lik-
vidation på det sätt som bestäms i lagen om 
andelslag. 
 

18 a § 
Registermyndigheten behandlar ärenden 

som gäller överföring av ett aktiebolags 
eller ett europabolags aktier till värdean-
delssystemet, nedsättning av aktiekapitalet, 
fusion av aktiebolag eller europabolag, del-
ning av ett aktiebolag eller ett europabolag, 
ett aktiebolags eller ett europabolags likvi-
dation och ombildning av ett publikt aktie-
bolag till privat aktiebolag på det sätt som 
bestäms i lagen om aktiebolag (734/1978). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten behandlar ärenden 
som gäller överföring av ett andelslags eller 
ett europaandelslags andelar till värdean-
delssystemet, nedsättning av ett andelslags 
eller ett europaandelslags reservfond, över-
kursfond och placeringsandelskapital, an-
delslags eller europaandelslags fusion, del-
ning av andelslag eller europaandelslag 
och ändring av sammanslutningsform samt 
andelslags eller europaandelslags likvida-
tion på det sätt som bestäms i lagen om an-
delslag. 

Registermyndigheten behandlar ärenden 
som gäller ett andelslags fusion med ett eu-
ropaandelslag och ombildning till europa-
andelslag, ombildning av ett europaandels-
lag till andelslag och flyttning av ett euro-
paandelslags hemort till någon annan med-
lemsstat, så som bestäms i europaandels-
lagsförordningen och i lagen om europa-
andelslag (  / ). 
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18 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten behandlar ärenden 
som gäller registrering av koncessionen för 
kreditinstitut i andelslagsform, nedsättning 
av det bundna egna kapitalet, fusion, del-
ning, överlåtelse av affärsverksamheten och 
likvidation på det sätt som föreskrivs i la-
gen om andelsbanker och andra kreditinsti-
tut i andelslagsform (1504/2001). 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten behandlar ärenden 
som gäller registrering av koncessionen för 
kreditinstitut i andelslagsform, nedsättning 
av det bundna egna kapitalet, fusion, del-
ning, flyttning av hemort, överlåtelse av af-
färsverksamheten, avstående från konces-
sionen samt likvidation på det sätt som fö-
reskrivs i lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 

——— 
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4.  

 

Lag 

om ändring av företags- och organisationsdatalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 3 § 1 mom. 

4 punkten, 7 § 6 mom. samt 14 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom., 
sådana de lyder, 3 § 1 mom. 4 punkten, 7 § 6 mom. och 14 § 1 mom. 9 punkten i lag 

745/2004 och 14 § 2 mom. i lag 789/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Enheter som skall registreras i företags- 
och organisationsdatasystemet 

I företags- och organisationsdatasystemet 
registreras följande företag och organisa-
tioner som skall registreras i ett eller flera 
av stamregistren i fråga: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) europabolag samt europeiska ekono-
miska intressegrupperingar, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Enheter som skall registreras i företags- 
och organisationsdatasystemet 

I företags- och organisationsdatasystemet 
registreras följande företag och organisa-
tioner som skall registreras i ett eller flera 
av stamregistren i fråga: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) europabolag, europaandelslag samt eu-
ropeiska ekonomiska intressegrupperingar, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 § 

Beständigheten hos en juridisk persons 
företags- och organisationsnummer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett europabolags företags- och organisa-

tionsnummer upphör att gälla när bolagets 
hemort flyttas till någon annan stat. 
 

7 § 

Beständigheten hos en juridisk persons 
företags- och organisationsnummer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett europabolags och ett europaandels-

lags företags- och organisationsnummer 
upphör att gälla när bolagets eller andelsla-
gets hemort flyttas till någon annan stat. 
 

 
14 § 

Ansvaret för att anmälningarna görs 

Ansvariga för att en anmälan till registret 
görs är 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) för ett europabolags räkning förvalt-

14 § 

Ansvaret för att anmälningarna görs 

Ansvariga för att en anmälan till registret 
görs är 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) för ett europabolags och ett europaan-
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ningsorganets eller ledningsorganets ordi-
narie medlemmar och för en europeisk eko-
nomisk intressegruppering dess företagsle-
dare, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

I aktiebolag, europabolag, andelslag, spar-
banker, försäkringsföreningar och statens 
affärsverk är också verkställande direktören 
ansvarig för att ändringsanmälan görs samt 
i bolag på vilka lagen om bostadsaktiebolag 
(809/1991) tilllämpas och i bostadsrätts-
föreningar dessutom disponenten. Om en 
enskild näringsidkare eller en bolagsman i 
ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman 
i ett kommanditbolag avlider, är också en 
delägare i hans eller hennes dödsbo ans-
varig för att ändringsanmälan görs. Ett så-
dant ansvar har dock inte en delägare som 
inte fått någon fördel ur boet och som ut-
över att ha tagit del i bouppteckningen inte 
har vidtagit några andra åtgärder än sådana 
som avses i 18 kap. 3 § i ärvdabalken 
(40/1965). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

delslags räkning förvaltningsorganets eller 
ledningsorganets ordinarie medlemmar och 
för en europeisk ekonomisk intressegrup-
pering dess företagsledare, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

I aktiebolag, europabolag, andelslag, eu-
ropaandelslag, sparbanker, försäkringsföre-
ningar och statens affärsverk är också verk-
ställande direktören ansvarig för att än-
dringsanmälan görs samt i bolag på vilka 
lagen om bostadsaktiebolag (809/1991) 
tillämpas och i bostadsrättsföreningar des-
sutom disponenten. Om en enskild näring-
sidkare eller en bolagsman i ett öppet bolag 
eller en ansvarig bolagsman i ett komman-
ditbolag avlider, är också en delägare i hans 
eller hennes dödsbo ansvarig för att änd-
ringsanmälan görs. Ett sådant ansvar har 
dock inte en delägare som inte fått någon 
fördel ur boet och som utöver att ha tagit 
del i bouppteckningen inte har vidtagit någ-
ra andra åtgärder än sådana som avses i 18 
kap. 3 § i ärvdabalken (40/1965). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 

——— 
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6. 

 

Lag 

om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 10 § 3 mom., sådant 

det lyder i lag 747/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 

Överlåtelse av företag och åtagande att 
svara för inteckning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i 

tilllämpliga delar när ett publikt aktiebolag 
deltar i en sådan fusion som avses i artikel 
2.1 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 
om stadga för europabolag och det publika 
aktiebolagets näringsverksamhet och den 
inteckningsbara egendom i Finland som hör 
till denna verksamhet överförs till en filial i 
Finland som inrättas av det övertagande eu-
ropabolaget, som registreras i någon annan 
stat. Detsamma gäller när ett europabolags 
hemort flyttas från Finland till någon annan 
stat så som avses i artikel 8 i nämnda för-
ordning och bolagets näringsverksamhet 
och den inteckningsbara egendom i Finland 
som hör till denna verksamhet överförs till 
en filial som bolaget inrättar i Finland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 § 

Överlåtelse av företag och åtagande att 
svara för inteckning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i 

tillämpliga delar när ett publikt aktiebolag 
deltar i en sådan fusion som avses i artikel 
2.1 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 
om stadga för europabolag och det publika 
aktiebolagets näringsverksamhet och den 
inteckningsbara egendom i Finland som hör 
till denna verksamhet överförs till en filial i 
Finland som inrättas av det övertagande eu-
ropabolaget, som registreras i någon annan 
stat. Detsamma gäller när ett europabolags 
hemort flyttas från Finland till någon annan 
stat så som avses i artikel 8 i nämnda för-
ordning och bolagets näringsverksamhet 
och den inteckningsbara egendom i Finland 
som hör till denna verksamhet överförs till 
en filial som bolaget inrättar i Finland. Vad 
som ovan sagts tillämpas på motsvarande 
sätt på europaandelslag i fråga om sådan 
fusion för europaandelslag som avses i ar-
tikel 2.1 fjärde strecksatsen i rådets förord-
ning (EG) nr 1435/2003 om stadga för eu-
ropeiska kooperativa föreningar (SCE-fö-
reningar) samt när ett europaandelslag flyt-
tar sin hemort enligt artikel 7 i nämnda för-
ordning. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 

——— 
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7.  

 

Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 11 a § och 29 a § 1 och 

3 mom., sådana de lyder i lag 748/2004, samt 
fogas till 10 §, sådan den lyder i lag 588/2003 och 700/2004, ett nytt 7 mom. som följer:  

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 

Koncession 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Koncession 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 6 mom. föreskrivs tillämpas 

även på ett europaandelslag som avses i 
rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om 
stadga för europeiska kooperativa före-
ningar (SCE-föreningar), nedan europaan-
delslagsförordningen, om europaandelsla-
get har beviljats en motsvarande konces-
sion i någon annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och har för 
avsikt att flytta sin hemort till Finland så 
som bestäms i artikel 7 i europaandelslags-
förordningen. Detsamma gäller när ett eu-
ropaandelslag bildas genom fusion så att 
ett övertagande andelslag som har sin hem-
ort i någon annan stat registreras som eu-
ropaandelslag i Finland. 
 

 
11 a § 

Registeranmälan om koncession 

Finansinspektionen skall anmäla konces-
sionen för registrering. En depositionsbanks 
koncession skall dessutom för kännedom 
anmälas till insättningsgarantifonden och, 
om kreditinstitutet tillhandahåller invester-
ingstjänster, till ersättningsfonden för in-
vesterarskydd. En koncession som har be-
viljats för ett nytt företag eller ett europabo-

11 a §

Registeranmälan om koncession 

Finansinspektionen skall anmäla konces-
sionen för registrering. En depositionsbanks 
koncession skall dessutom för kännedom 
anmälas till insättningsgarantifonden och, 
om kreditinstitutet tillhandahåller invester-
ingstjänster, till ersättningsfonden för in-
vesterarskydd. En koncession som har be-
viljats för ett nytt företag, ett europabolag
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lag som flyttar sin hemort till Finland regis-
treras samtidigt som företaget. 
 

eller ett europaandelslag som flyttar sin 
hemort till Finland registreras samtidigt 
som företaget. 
 

 
29 a § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området 

Om ett kreditinstitut har för avsikt att 
flytta sin hemort till någon annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
så som bestäms i artikel 8 i rådets förord-
ning (EG) nr 2157/2001 om stadga för eu-
ropabolag, nedan europabolagsförordnin-
gen, skall kreditinstitutet utan dröjsmål efter 
att ha anmält förslaget för registrering, till 
Finansinspektionen sända en kopia av det 
förslag om flyttning och den redogörelse 
som avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordnin-
gen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
2 mom. i samma paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att kreditinsti-
tutet inte har iakttagit bestämmelserna om 
flyttning av hemort eller bestämmelserna 
om fortsättande av verksamheten i Finland 
eller avslutande av verksamheten. Tillstånd 
får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 
6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag 
(734/1978) endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemorten. 
 
 

29 a § 

Flyttning av hemort till någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området 

Om ett kreditinstitut har för avsikt att 
flytta sin hemort till någon annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
så som bestäms i artikel 8 i europabolags-
förordningen eller i artikel 7 i europaan-
delslagsförordningen skall kreditinstitutet 
utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget 
för registrering till Finansinspektionen 
sända en kopia av det förslag om flyttning 
och den redogörelse som avses i artikel 
8.2 och 8.3 i europabolagsförordningen el-
ler i artikel 7.2 och 7.3 i europaandelslags-
förordningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004) eller i 9 § 5 mom. i 
lagen om europaandelslag (  /  ), om Fi-
nansinspektionen innan ett sådant tillstånd 
som avses i 9 § 2 mom. i lagen om europa-
bolag eller i 9 § 3 mom. i lagen om europa-
andelslag beviljats har meddelat register-
myndigheten att kreditinstitutet inte har 
iakttagit bestämmelserna om flyttning av 
hemort eller bestämmelserna om fortsät-
tande av verksamheten i Finland eller avs-
lutande av verksamheten. Tillstånd får be-
viljas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen eller i 16 kap. 13 § 1 mom. i 
lagen om andelslag endast om Finansin-
spektionen har meddelat att den inte motsät-
ter sig en flyttning av hemorten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 

——— 
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Bilaga 2 
Förordningsutkast 

 
 
 
 

1. 

 

Statsrådets förordning 

om ändring av handelsregisterförordningen 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, 
upphävs i handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979) 20 a § 4 mom., 

sådant det lyder i förordning 876/2004, samt 
fogas till förordningen nya 20 b och 20 c § som följer: 

 
20 b § 

I fråga om ett europaandelslags grundan-
mälan och ändringsanmälan gäller i tillämp-
liga delar vad som föreskrivs i denna förord-
ning om ett andelslags grundanmälan och 
ändringsanmälan, om inte något annat före-
skrivs i lagen om europaandelslag (  /  ) eller 
i denna förordning. Till anmälan skall också 
fogas en utredning om övriga av rådets 
förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för 
europeiska kooperativa föreningar (SCE-fö-
reningar), nedan europaandelslagsförordnin-
gen, följande omständigheter som registre-
ring av europaandelslag förutsätter. 

Till en anmälan som skall göras enligt ar-
tiklarna 35.3 och 76.3 i europaandelslags-
förordningen skall fogas ett förslag om än-
dring av sammanslutningsform. 

20 c § 
Om handlingar och utredningar som har 

fogats till en anmälan om bildande av ett eu-
ropabolag eller europaandelslag eller flytt-
ning av ett europabolags eller europaandel-
slags hemort inte avfattats på finska eller 
svenska, skall till anmälan också fogas en i 
21 § 1 mom. i språklagen (423/2003) avsedd 
officiell översättning av en handling eller 
utredning som är avfattad på något annat 
språk. På ansökan av den anmälningsskyl-
dige kan Patent- och registerstyrelsen ge sitt 
samtycke till att handlingarna och utrednin-
garna lämnas in på något annat språk. 

 
——— 

Denna förordning träder i kraft den        
200 . 

————— 
  
 
 
 


