Lag
om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sparbankslagen (1502/2001) 69 § 2 mom., 104, 104 a och 108 §, 114 § 3 mom., 118 §
och 120 a § 1 mom.,
av dem 69 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1206/2014, 104 § sådan den lyder delvis ändrad i
lag 590/2003, 104 a § och 120 a § 1 mom. sådana de lyder i lag 410/2004, 108 § sådan den lyder
i lag 614/2014 och 118 § sådan den lyder i lagarna 1206/2014 och 871/2018, samt
fogas till 120 a §, sådan den lyder i lag 410/2004, ett nytt 3 mom. som följer:
69 §
——————————————————————————————
Av det meddelande som avses i 1 mom. ska framgå att bestämmelserna i 5 kap. 13 § i lagen
om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) tillämpas på insättningsgarantin, om en
insättares sammanlagda inlåning i de sparbanker som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 5 kap. 8 § i den lagen. Insättaren har rätt att inom sex
månader från mottagandet av meddelandet, trots de ursprungliga avtalsvillkoren, säga upp inlåning som enligt nämnda 8 § helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas, om de överlåtande sparbankerna på det sätt som avses
i 5 mom. i den paragrafen betraktas som en enda inlåningsbank vid tillämpning av den övre
gräns på insättningsgarantin som avses i 1 mom. i den paragrafen.
——————————————————————————————
104 §
I samband med sparbankens, Finansinspektionens eller Verket för finansiell stabilitets likvidationsbeslut ska utses en eller flera likvidatorer i stället för styrelsen, verkställande direktören
och ett eventuellt förvaltningsråd. Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om styrelsen och
dess medlemmar tillämpas också på likvidatorerna, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.
Om en sparbank som har trätt i likvidation saknar i registret införda behöriga likvidatorer, ska
registermyndigheten förordna likvidatorer. Sådant förordnande kan sökas av Finansinspektionen, Verket för finansiell stabilitet samt av den vars rätt kan vara beroende av att kreditinstitutet har någon som företräder det.
Likvidatorerna ska omedelbart efter det att Finansinspektionen har fattat beslut om återkallelse av koncessionen sammankalla sparbankens principaler för att besluta om åtgärder med
anledning av att sparbanken fusioneras med en annan sparbank eller för att i något annat avseende rätta till koncessionsförutsättningarna eller för att upplösa sparbanken.
104 a §
Registermyndigheten, Finansinspektionen eller Verket för finansiell stabilitet ska när de utser
en likvidator ge denne ett intyg över valet till uppdraget. Ett utdrag ur eller en kopia av principalmötets protokoll utgör bevis på att principalmötet har utsett likvidatorn till uppdraget.
108 §

När principalmötet, Finansinspektionen eller Verket för finansiell stabilitet har beslutat att
sparbanken ska träda i likvidation, ska likvidatorerna utan dröjsmål göra registreringsanmälan
om likvidationsbeslutet och om valet av likvidatorer. Anmälan ska dessutom göras till insättningsgarantifonden och, om likvidationsbeslutet har fattats av principalerna, till Finansinspektionen. Anmälan ska göras också till säkerhetsfonden och till ersättningsfonden för investerarskydd, om sparbanken är medlem i fonden.
114 §
——————————————————————————————
Likvidatorerna ska sända Finansinspektionen samt Verket för finansiell stabilitet, om det har
beslutat om försättande i likvidation, slutredovisningen för kännedom.
118 §
En sparbanks egendom kan avträdas till konkurs genom beslut av styrelsen eller, om sparbanken är i likvidation, genom beslut av likvidatorerna eller på ansökan av Verket för finansiell
stabilitet. Under konkursen företräds sparbanken såsom konkursgäldenär av styrelsen och verkställande direktören eller av de likvidatorer som utsetts innan konkursen började. Under konkursen kan dock nya styrelsemedlemmar eller nya likvidatorer väljas.
120 a §
Behöriga att besluta om försättande av en sparbank i likvidation är principalmötet, Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet, med iakttagande av denna lag. Det föreskrivs
särskilt om finska domstolars behörighet att besluta om försättande av en sparbank i konkurs.
Det ovan föreskrivna förfarandet gäller också en sparbanks filialer i andra EES-stater.
——————————————————————————————
Verket för finansiell stabilitet ska besluta att försätta en sparbank i likvidation eller hos domstol ansöka om försättande av sparbanken i konkurs, om villkoren för ställande av sparbanken
under resolutionsförvaltning enligt 4 kap. 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om resolution av
kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) är uppfyllda, men Verket för finansiell stabilitet beslutar att inte ställa sparbanken under resolution, eftersom det i enlighet med 3 punkten
i det momentet inte anses behövas för att säkerställa ett viktigt allmänt intresse. Verket för finansiell stabilitet ska också besluta att försätta en sparbank i likvidation eller ansöka om att den
ska försättas i konkurs, om den nämnd som avses i artikel 42 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 806/2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande
för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr
1093/2010 i enlighet med artikel 18.8 i den förordningen inte ställer sparbanken under resolutionsförvaltning. Verket för finansiell stabilitet ska samråda med Finansinspektionen innan det
beslutar om försättande i likvidation eller ansöker om försättande i konkurs. Likvidationen börjar när Verket för finansiell stabilitet har fattat sitt beslut.
———
Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.
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