EV 187/2000 vp- HE 186/2000 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2000 vp
Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta (HE 186/2000 vp).

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(TaVM 37/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
osakeyhtiölain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/1978) 3 a luvun 11 §:n
1 momentti, 9 luvun 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin niistä on 3 a luvun 11 §:n 1 momentti laissa 14511997, sekä
lisätään 3 a lukuun uusi 11 a §ja 9 luvun 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:
3 a luku
Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat osakkeet
11 §
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen yhtiössä,
jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, on vain osakkeenomistajalla, joka on
kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkittynä osakkeenomistajaksi osakasluetteloon, jollei 4 §:n 2 momentista muuta johdu. Osakkeenomistuksessa edellä mainitun päivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta osakkeenomistajan oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen
eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. Tässä
HE 186/2000 vp
TaVM 37/2000 vp

tarkoitettu osakasluettelo on julkinen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

11 a §
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti merkitä osakasluetteloon. Merkintä tehdään 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuna päivänä.
Tilapäistä merkintää varten on ilmoitettava
osakkeenomistajan nimi ja osoite, osakasluetteloon merkittävien osakkeiden lukumäärä sekä
sellainen arvopaperikeskuksen sääntöjen mukainen yksilöivä tieto, joka olisi annettava arvo200931
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osuustileistä annetun lain 3 §:n 2 momentissa
tarkoitettua yksilöintitunnusta haettaessa.

9luku
Yhtiökokous
1§

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen ja siellä käyttää puhevaltaa, jollei tässä laissa ole toisin säädetty.
Osakkeenomistajan oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen säädetään tarkemmin 3 luvun
13 §:ssä sekä 3 a luvun 4 §:n 2 momentissa, 11 ja
11 a §:ssä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää
ennen kokousta.

2§
Osakkeenomistaja käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen
välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty
valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä
kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.
Valtuutus on kuitenkin voimassa enintään kolme vuotta sen antamisesta.

4§
Yhtiön hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen voidaan osallistua myös teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan
selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta on mainittava yhtiökokouskutsussa.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (106211979) 8 luvun 1 a §:n 2
momentti, sellaisena kuin se on laissa 611/1997, seuraavasti:
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8 luku
Yhtiökokous
1a §

Jokaisella osakkaana on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja siellä käyttää puhevaltaa, jollei tässä laissa toisin säädetä. Yhtiöjärjestykses-

sä voidaan määrätä, että osakkaan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2000
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