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Regeringens proposition till Riksdagen om inhäm
tande av samtycke till överlåtelse av Finlands Export
kredit Ab:s debenturer 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att riksdagen ger 
sitt samtycke till att de debenturer på 200 8 
milj. mk som inne has av staten och so~ 
Leonia Corporate Bank Abp skall svara för 
överförs som apport för att finansiera teck-

ningen ~v det. nya specialfinansieringsbola
gets aktier. Fmlands Exportkredit Ab har 
emitterat debenturlånen under åren 1976-
1979 och de är avsedda att användas för att 
finansiera export på OECD-villkor. 

MOTIVERING 

l. Finansieringen av exportkre
diter på OECD-villkor 

1.1. Bildandet av det nya bolaget Fin
lands Exportkredit Ab 

~eonia Abp, som ägs av staten, kommer 
fran och med den l januari 200 l att fusione
ras med Försäkringsbolaget Sampo Abp 
varvi~ statens ägarandel av den nya Sampo~ 
Leomakoncernen blir en minoritetsandel. 
Syftet är att Leonia Abp:s dotterbolag Leonia 
Bank Abp (f.d. Postbanken) och Leonia Cor
porate Bank Abp (f.d. Finlands Exportkredit 
Ab) även fusioneras med varandra vid sam
ma tidpunkt. 

Tidigare hade Finlands Exportkredit Ab 
e~~amrätt till bev~ljande! av s.k. offentligt 
stadda exportkrediter pa OECD-villkor. I 
början av 1997 bildades Fide Ab för att sköta 
ränteutjämningen av dessa krediter och bevil
jandet av exportkrediter blev möjligt för alla 
banker. Finnvera Abp beviljar statsborgen för 
exportkrediter. 

Efter att Sampo-Leoniakoncernen har bil
dats går det inte att få finansiering för offent
ligt stö.dd~ exportkrediter från något statsägt 
b?.lag 1 Fmland. De finska exportföretagen 
bor dock garanteras samma ekonomiska 
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verksamhetsförutsättningar som i konkur
rentländerna. statligt inn.ehavan~e ~ i många 
av d~. sk.atteavtal so~ Fmland mgar även en 
omstand1ghet som mverkar på exportkredi
ternas beskattning. A v denna anledning har 
man stannat f?r ett sådant ar:angemang där 
de exportkrediter som Leoma Corporation 
Ban~ A:bp h~r .beviljat överförs till det nya 
SJ.?ecmlfmanslenngsbolaget, även det kallat 
Fmlands Exportkredit Ab, som har bildats för 
b~viljande av exportkrediter på OECD
v~llkor. Det nya bolaget Finlands Exportkre
dit Ab ko~mer att bli ett statsbolag som ägs 
av staten tlll 100 % och som verkar inom fi
nans.~ni~teriets förvaltni!lgsområde. Bolaget 
kan aven 1dka annan specmlfinansiering. 

1.2. Ansvarsdebenturlån 

Staten har under åren 1976-1979 tecknat 
de ansvarsdebenturlån som dåvarande Fin
lands Exportkredit Ab (nuvarande Leonia 
Corporate Bank Abp) har emitterat. Lånen 
har inriktats på beviljande av exportkrediter 
på OECD-villkor och den resterande sum
man är sammanlagt 200,8 milj. mk. Den årli
ga räntan på lånen är 5 %. År 2001 förfaller 
låneränt.or till ~tt belopp av ca 8 milj. mk och 
amortenngar tlll ett belopp av ca 65 milj. mk 
till betalning. 



2 RP 202/2000 rd 

2. Riksdagens samtycke 

En tillräcklig soliditet hos det nya bolaget 
Finlands Exportkredit Ab förutsätter en stat
lig aktiekapitalinvestering. Bolaget har emel
lertid inte något omedelbart behov av finan
sieringstillgångar. Därför vore det ändamåls
enligt att kapitalisera bolaget genom att till 
det som apport överföra de ansvarsdebentu
rer på 200 800 000 mk som staten innehar 
och som ursprungligen inriktats på finansie
ring av export på OECD-villkor. 

Helsingfors den 15 december 2000 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås, 

att Riksdagen måtte besluta ge sitt 
samtycke till att staten mot aktierna i det 
nya specialfinansieringsbolaget, som 
verkar inom finansministeriets förvalt
ningsområde, Finlands Exportkredit 
Ab:s aktier överlåter sina ansvarsdeben
turer på sammanlagt 200 800 000 mk i 
Finlands Exportkredit Ab från åren 
1976-1979 för att användas som ap
port. 
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