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vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 5 luvun 17 §:n 1 momentti, 19 luvun 7 §:n 1

momentti ja 8 § sekä 20 luvun 7 §:n 1 momentti ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 5 luvun 17 §:n
1 momentti laissa 587/2009, seuraavasti:

5 luku

Yhtiökokous

17 §

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä
pitäminen ja lähettäminen

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa
käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toiminta-
kertomus ja tilintarkastuskertomus on vähin-
tään viikon ajan ennen kokousta pidettävä
osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa
tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi
yhtiökokouksessa. Kokousasiakirjat on viivy-
tyksettä lähetettävä niitä pyytävälle osak-
kaalle, jos asiakirjoja ei voi ladata ja tulostaa
yhtiön internetsivuilta.
— — — — — — — — — — — — —

19 luku

Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden
lunastaminen

7 §

Sulautumisesta päättäminen

Sulautumiseen osallistuvissa vakuutusyhti-

öissä sulautumisesta päättää yhtiökokous.
Muun tytäryhtiön kuin vakuutusyhtiön tytär-
yhtiösulautumisesta päättää kuitenkin sulau-
tumiseen osallistuvan yhtiön hallitus, jollei
osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n 2 momentista
muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen, lähettämi-
nen ja uusien tietojen ilmoittaminen

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen sulautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja osakeyhtiölain 16 luvun 10 §:n
3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen toimit-
tamisesta lähtien pidettävä osakkaiden nähtä-
vänä kunkin sulautumiseen osallistuvan yh-
tiön pääkonttorissa tai internetsivuilla sekä
asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa:

1) sulautumissuunnitelma;
2) kunkin sulautumiseen osallistuvan yh-

tiön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden
tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilin-
tarkastuskertomukset;

3) jos sulautumiseen osallistuvan julkisen
vakuutusosakeyhtiön viimeisen tilikauden
päättymisestä on kulunut sulautumissuunni-
telman allekirjoituspäivään mennessä yli
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kuusi kuukautta, kunkin tällaisen yhtiön tilin-
päätös, toimintakertomus ja tilintarkastusker-
tomus päivältä, joka ei saa olla kolmea kuu-
kautta sulautumissuunnitelman allekirjoitus-
päivää aiempi, tai arvopaperimarkkinalain 2
luvun 5 §:ssä tarkoitettu osavuosikatsaus vii-
meisen tilikauden jälkeiseltä kuudelta tai yh-
deksältä ensimmäiseltä kuukaudelta;

4) kunkin sulautumiseen osallistuvan yh-
tiön viimeisen tilikauden jälkeen mahdolli-
sesti tekemät varojen jakamista koskevat pää-
tökset;

5) kunkin sulautumiseen osallistuvan yh-
tiön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset;

6) kunkin sulautumiseen osallistuvan yh-
tiön hallituksen selostus tilinpäätöksen tai
osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön ase-
maan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista;
sekä

7) kunkin sulautumiseen osallistuvan yh-
tiön osalta 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu
lausunto sulautumissuunnitelmasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat
on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle
osakkaalle, jos asiakirjoja ei voi ladata ja
tulostaa yhtiön internetsivuilta.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi yh-
tiön on ilmoitettava yhtiökokoukselle ja
muille sulautumiseen osallistuville yhtiöille
sellaisista muista yhtiön asemaan olennaisesti
vaikuttavista tapahtumista, joista yhtiö saa
tiedon ennen sulautumispäätöksen tekemistä.

Kolmikantasulautumisessa osakkaiden
nähtävänä on pidettävä sulautumisvastikkeen
antajaa koskevat 5 luvun 17 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut asiakirjat. Jollei tilinpäätös-
asiakirjoja ole, nähtävänä on pidettävä selvi-
tys taloudellisesta asemasta viimeksi päätty-
neeltä tilikaudelta tai sen puuttuessa kalente-
rivuodelta sekä sen jälkeiseltä ajalta.

20 luku

Vakuutusosakeyhtiön jakautuminen

7 §

Jakautumisesta päättäminen

Jakautuvassa ja vastaanottavassa toimi-
vassa vakuutusosakeyhtiössä jakautumisesta

päättää yhtiökokous. Jakautumisesta päättää
kuitenkin jakautuvan yhtiön hallitus, jos ja-
kautumiseen osallistuvat yhtiöt omistavat
kaikki jakautuvan yhtiön osakkeet sekä mah-
dolliset optio-oikeudet ja muut osakkeisiin
oikeuttavat erityiset oikeudet.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen, lähettämi-
nen ja uusien tietojen ilmoittaminen

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen jakautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja osakeyhtiölain 17 luvun 10 §:n
3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen toimit-
tamisesta lähtien pidettävä osakkeenomista-
jan nähtävänä kunkin jakautumiseen osallis-
tuvan yhtiön pääkonttorissa tai internetsi-
vuilla sekä asetettava nähtäväksi yhtiökoko-
uksessa:

1) jakautumissuunnitelma;
2) kunkin jakautumiseen osallistuvan yh-

tiön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden
tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilin-
tarkastuskertomukset;

3) jos jakautumiseen osallistuvan julkisen
vakuutusosakeyhtiön viimeisen tilikauden
päättymisestä on kulunut jakautumissuunni-
telman allekirjoituspäivään mennessä yli
kuusi kuukautta, kunkin tällaisen yhtiön tilin-
päätös, toimintakertomus ja tilintarkastusker-
tomus päivältä, joka ei saa olla kolmea kuu-
kautta jakautumissuunnitelman allekirjoitus-
päivää aiempi, tai arvopaperimarkkinalain 2
luvun 5 §:ssä tarkoitettu osavuosikatsaus vii-
meisen tilikauden jälkeiseltä kuudelta tai yh-
deksältä ensimmäiseltä kuukaudelta;

4) kunkin jakautumiseen osallistuvan yh-
tiön viimeisen tilikauden jälkeen mahdolli-
sesti tekemät varojen jakamista koskevat pää-
tökset;

5) kunkin jakautumiseen osallistuvan yh-
tiön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset;

6) kunkin jakautumiseen osallistuvan halli-
tuksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosi-
katsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olen-
naisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä

7) kunkin jakautumiseen osallistuvan yh-
tiön osalta 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu
lausunto jakautumissuunnitelmasta.
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Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yh-
tiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai ja-
kautumisessa perustettaviin yhtiöihin jokai-
sen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet an-
netaan jakautumisvastikkeena jakautuvan yh-
tiön osakkeenomistajille heidän omistustensa
suhteessa, 1 momentin 3 kohtaa ei sovelleta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat
on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle
osakkeenomistajalle, jos asiakirjoja ei voi la-
data ja tulostaa yhtiön internetsivuilta.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi yh-
tiön on ilmoitettava yhtiökokoukselle ja
muille jakautumiseen osallistuville yhtiöille
sellaisista muista yhtiön asemaan olennaisesti
vaikuttavista tapahtumista, joista yhtiö saa
tiedon ennen jakautumispäätöksen tekemistä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2011.
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