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1545/2011
Lag
om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 3 § 1 och 4 mom. och 8 a §,
av dem 8 a § sådan den lyder i lag 1141/2008, samt
fogas till lagen en ny 8 b § som följer:
3§
Förvaltning
Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.
— — — — — — — — — — — — —
På bolaget tillämpas inte kreditinstitutslagen (121/2007).
8a§
Borgen för bolagets lån
Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerheter men annars på de villkor det bestämmer ställa statlig proprieborgen som säkerhet
för inhemska och utländska lån som bolaget
upptar och andra skuldförbindelser för egna
och Finlands Exportkredit Ab:s behov, för
ränteväxlings- och valutaväxlingsavtal som
anknyter till dessa, för andra motsvarande
skyddsarrangemang samt för att de räntor och
andra villkor som överenskommits i avtalen
ska uppfyllas.
Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerheter ställa proprieborgen också för låneprogram. Med låneprogram avses ett ramavtal enligt vilket bolaget upptar flera lån upp
till det maximibelopp som fastställs i proRP 115/2011
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grammet. Finansministeriet eller på dess förordnande statskontoret kan genom sitt beslut
bestämma att borgen ska gälla ett enskilt lån
som bolaget tagit upp i enlighet med ett
låneprogram.
Bolaget får samtidigt för lån och låneprogram med statlig borgen ha utestående lånekapital till ett motvärde i euro av högst
5,0 miljarder euro. Dessutom får bolaget ha
räntor som räknas på kapitalet av lån med
statlig borgen som bolaget upptagit och, som
skydd mot risker, ett behövligt antal ränteväxlings- och valutaväxlingsavtal som anknyter till lånen och andra motsvarande
skyddsarrangemang.
Motvärdet av lån enligt 1 mom. i andra
valutor än euro och motvärdet av lån som
ingår i låneprogram enligt 2 mom. i andra
valutor än euro beräknas enligt den gällande
kurs på euron som Europeiska centralbanken
publicerat för den dag lånet i fråga emitterades.
8b§
Beviljande av lån till bolaget
Om det finns sådana störningar i verksamheten på finansmarknaden att bolaget inte via
kapitalmarknaden kan skaffa sådana lån och
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låneprogram som avses i 8 a § på skäliga
villkor, kan bolaget inom ramen för anslagen
i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas
kortfristigt lån för högst 12 månader upp till

ett belopp av högst 500 miljoner euro. Lånen
beviljas utan krav på säkerheter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Helsingfors den 29 december 2011
Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister Jyri Häkämies
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