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KANSAINVÄLISEN RAHOITUSYHTIÖN PÄÄOMAN KOROTTAMINEN

Yhtiö
Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Corporation, IFC, jäljempänä myös yhtiö) on
osa Maailmanpankkiryhmää, johon kuuluvat IFC:n lisäksi myös Kansainvälisen jälleenrakennus- ja
kehityspankki (International Bank of Reconstruction and Development, IBRD), Monenkeskisten
investointien takauslaitos (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) ja Kansainvälinen
investointiriitojen sovittelukeskus (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID).
Maailmanpankkiryhmän tavoitteena on poistaa äärimmäinen köyhyys asiakasmaistaan vuoden 2030
loppuun mennessä sekä edistää hyvinvoinnin tasaista jakautumista. IFC rahoittaa yksityistä yritystoimintaa asiakasmaissaan tavoitteenaan edistää suoria yksityisiä investointeja ja tuotannollisen toiminnan syntymistä kehittyviin maihin. Yhtiöllä on 185 jäsenmaata, joista sillä on tällä hetkellä toimintaa noin sadassa.

Pääoman korotus
Pankin hallintoneuvosto päätti 16.4.2020 korottaa yhtiön pääomaa ja valtuuttaa sen hyväksymään
korotukseen tarvittavat osakkeiden merkinnät. Pääoman korottamisella yhtiö voi vahvistaa toimintaansa erityisesti ns. hauraissa ja vähiten kehittyneissä maissa, joissa yritystoiminnan harjoittamisen
edellytykset ovat heikoimmat.
Pääoman korotus koostuu yhtiöön kertyneiden voittovarojen muuntamisesta osakepääomaksi, yleisestä osakeannista sekä valikoivasta osakeannista. Noin 17 miljardin Yhdysvaltain dollarin määräiset kertyneet voitot on muunnettu hallintoneuvoston päätöksellä osakkeiksi, jotka on kohdennettu
184 jäsenmaalle.
Yleisessä osakeannissa 183:n IFC:n jäsenmaan merkittäväksi tarjotaan 4 579 995 osaketta arvoltaan
noin 4,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja valikoivassa osakeannissa 125 jäsenmaalle merkittäväksi
919 998 osaketta arvoltaan likimain 0,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria, yhteensä 5,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
Suomelle merkittäväksi tulisi yleisestä osakeannista 33 952 osaketta hintaan 1000 Yhdysvaltain
dollaria osakkeelta, mistä maksettavaksi tulisivat noin 34 miljoonan Yhdysvaltain dollarin menot
vuosina 2020–2024, eurovasta-arvoltaan merkintähetkellä vallitsevalla Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä vaihtokurssilla noin 27 miljoonaa euroa (18.11.2020 EUR/USD 1,1868). Voittovarojen
osakepääomaksi muuntamisen jälkeen Suomella on 119 683 IFC:n osaketta. Korotuksen jälkeen
Suomi omistaisi 153 635 osaketta tasearvoltaan noin 154 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Suomen
osakeomistuksen eurovasta-arvo olisi noin 129 miljoonaa euroa. Suomen omistus- ja äänivaltaosuus
pysyisi merkinnän jälkeen ennallaan 0,61 prosentissa.
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Osakkeiden merkintävaltuus ja maksaminen
Valtion vuoden 2020 talousarviossa momentilla 28.92.68 ”Suomen osuus kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin ja Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta” on eduskunnan vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion yhteydessä myöntämä valtuus sitoutua Kansainvälisen rahoitusyhtiön pääoman korotukseen, jossa merkitään yleisessä osakeannissa 33 952 yhtiön osaketta ja josta aiheutuu yhteensä 33 952 000 Yhdysvaltain dollaria, eurovasta-arvoltaan noin 31 miljoonaa euroa menoja vuosina 2020–2024. Valtuuden eurovasta-arvo on laskettu lisätalousarvion
laatimisajankohdan valuuttakurssilla. Tulevien maksujen eurovasta-arvot muuttuvat valuuttakurssin
muuttuessa.
Pääomankorotus on tarkoitus maksaa yhtiölle vuoden 2024 loppuun mennessä vuosittain alkaen kuluvana vuonna. Lisätalousarvion momentilla on 14,3 miljoonan euron arviomääräraha yhtiön ja
Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin pääomankorotuksista vuodelle 2020 aiheutuvien
menojen maksamiseksi. Maksettavaa vuodelle 2020 tulisi Kansainvälisen rahoitusyhtiön osalta
6,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, eurovasta-arvoltaan noin 5,7 miljoonaa euroa.

