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FIRMA (ange alltid) 

Övertagande stiftelse i fusion / Stiftelse som bildas vid kombinationsfusion 

Stiftelsens namn FO-nummer 

            

Överlåtande stiftelser / aktiebolag / bostadsaktiebolag / andelslag / bostadsandelslag 

Stiftelsens namn / Bolagets namn FO-nummer 

            

            

            

            

            

            

            

 

Fyll i stegvis (fas I eller fas III) alltefter den fas / de faser av fusionen som nu anmäls 

 

FAS I, PLAN (ska anmälas inom 4 månader från godkännande av planen)  

Typ av fusion: 

 vanlig fusion  dottersammanslutningsfusion 

(överlåtande: aktiebolag / bostadsaktiebolag / andelslag / bostadsandelslag) 
 kombinationsfusion 

Tidtabell 

Datum då planen godkändes Planerat datum för verkställande (riktgivande) 

            

Anmäl den övertagande stiftelsens nya namn, översättningar av namnet samt bifirmor på blankett Y4  

Översättningar av namn samt bifirmor av den stiftelse som bildas vid kombinationsfusion 

Översättningar av stiftelsens namn samt bifirmor  

      

      

      

      

 

FAS II, KALLELSE PÅ BORGENÄRERNA 

PRS registrerar kallelsen på borgenärerna på tjänstens vägnar när fusionsplanen (fas I) har registrerats.  
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FAS III, VERKSTÄLLANDE (ska anmälas inom 4 månader från den utsatta dagen i kallelsen) 

Verkställande 

 Verkställande av fusion anmäls 

Önskat datum för registrering av verkställande 

Datum 

      

Fyll även i blankett Y1 och PRS bilageblankett 11A för den nya stiftelse som bildas vid kombinationsfusion. 

INTYG OM DELGIVNING AV KALLELSE TILL BORGENÄRERNA 

Ett skriftligt meddelande om kallelsen har inom den tidsfrist som anges i stiftelselagen skickats till alla de 

borgenärer vars fordran på stiftelsen har uppkommit före registreringen av fusionsplanen.  

eller 

Den kungjorda stiftelsen har inga kända skulder. 
 

Datum 

      

Underskrifter med namnförtydliganden (en styrelseledamot och verkställande direktören i varje stiftelse i kallelsen, vid dottersammanslutningsfusion en 
styrelseledamot eller verkställande direktören i den övertagande stiftelsen)  

   

            

  

            

 

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN ANGÅENDE FUSIONEN  

Vid fusionen har bestämmelserna i stiftelselagen iakttagits. 

Datum 

      

Underskrifter med namnförtydliganden (samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer i varje stiftelse som deltar i fusionen, vid 
dottersammanslutningsfusion en styrelseledamot eller verkställande direktören i den övertagande stiftelsen) 

  

            
  

            
  

            
 
 

 

Stadgarna har ändrats  
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Övriga ändringar 

      

      

      

      

      

      

 

Om någon annan stiftelse än den övertagande stiftelsen ger vederlag vid fusion, lämnar stiftelsen en egen anmälan 

om de ändringar som orsakas av fusionen. 

 

FAS IV, SLUTREDOVISNING 

De fusionerade stiftelserna ska anmäla sin slutredovisning direkt till handelsregistrets bokslutsenhet (PB 1150, 00101 Helsingfors) till exempel på blanketten 
Registrering av bokslut. Slutredovisningen ska anmälas inom 6 månader från slutredovisningsdagen. 

 

FÖRFALLANDE 

 För registrering anmäls att fusion har förfallit 
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Utöver bilageblankett 16A fyll även i blankett Y4. 
Om utrymmet på blanketten inte räcker, kan du bifoga flera motsvarande sidor eller fortsätta på ett separat A4-papper. Bifoga 
inte anvisningarna till din anmälan.  
 
Fusion framskrider i faser och innehåller fyra olika anmälningsfaser. Fyll i uppgifter om den fas som nu är aktuell och som 
anmäls för registrering.  
Ange namnen på de stiftelser som deltar i fusionen under Firma. 
 
Beakta de tidsfrister som anges för varje fas. Om tidsfristen överskrids, förfaller fusionen och kan inte längre fullföljas. 
 

FIRMA 
Ange för varje fas namnen på de stiftelser som deltar i fusionen. I fasen för ansökan om kallelse ange endast namnet på den 
stiftelse/namnen på de stiftelser som ansöker om kallelse. Om planen innehåller en namnändring av den övertagande 
stiftelsen, eller antagande av bifirmor, anmäl dem i planfasen på blankett Y4. 
Anmäl översättningar av namn samt bifirmor för de stiftelser som bildas vid kombinationsfusion i planfasen under FAS I, 
PLAN. 
 

FAS I, PLAN 
De stiftelser som deltar i fusionen lämnar in en gemensam anmälan, som undertecknas av en styrelseledamot i varje stiftelse 
som deltar i fusionen. Vid dottersammanslutningsfusion görs anmälan av den övertagande stiftelsen.  
Anmälan undertecknas på blankett Y4. 
 
Innehållet i planen anges i stiftelselagen. 
 
Det planerade datumet för verkställande, dvs. datum då fusion verkställs, är riktgivande. Det är ett datum som man strävar till 
att hålla, men för verkställande av fusion är det inte avgörande om detta datum inte följs. Om du anmäler verkställande 
senare, kan du även anmäla annan önskad tidpunkt för registrering (FAS III, VERKSTÄLLANDE). 
 
I planfasen bifoga en fusionsplan, de i fusionen deltagande stiftelsernas fusionsbeslut, ett revisorsyttrande om den utredning 
som avses i 11 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten i stiftelselagen samt ett samtycke som avses i 11 kap. 1 § 3 mom. i stiftelselagen. 
Om det är fråga om en kombinationsfusion, bifoga planen i original. 
 

FAS II, ANSÖKAN OM KALLELSE 
PRS registrerar kallelsen på stiftelsens borgenärer på tjänstens vägnar när fusionsplanen (fas I) har registrerats.  
Vid dottersammanslutningsfusion ska de överlåtande sammanslutningarna själva hos PRS ansöka om kallelse på 
borgenärerna. Kallelse ska ansökas inom fyra månader från registreringen av fusionsplanen, i annat fall förfaller fusionen. En 
överlåtande dottersammanslutning ska ansöka om kallelse på blankett Y4 och bilageblankett 16. 
 

FAS III, VERKSTÄLLANDE 
Anmälan om verkställande ska göras inom 4 månader från den utsatta dagen i kallelsen. I annat fall förfaller fusionen. 
Stiftelserna lämnar in en gemensam anmälan om verkställande. Vid dottersammanslutningsfusion görs anmälan endast av 
den övertagande stiftelsen. Underteckna anmälan på blankett Y4.  
För nya stiftelser fyll även i blankett Y1 för etableringsanmälan samt bilageblankett 1. 
 
Ange det datum då du önskar att verkställandet ska antecknas i registret. Det kan vara det ursprungliga datumet i planen 
eller något annat datum som passar stiftelserna / dottersammanslutningarna. 
 
Om fler än en i fusionen deltagande stiftelser/dottersammanslutningar har gällande FÖRETAGSINTECKNINGAR, kan 
verkställande inte registreras förrän stiftelserna/dottersammanslutningarna och inteckningsinnehavarna har avtalat om 
regleringen av inteckningarna. 
 
I verkställandefasen bifoga de i fusionen deltagande stiftelsernas fusionsbeslut och dottersammanslutningarnas 
fusionsbeslut.  
 
I verkställandefasen ska också ett INTYG OM DELGIVNING AV KALLELSE TILL BORGENÄRERNA undertecknas. Ett 
skriftligt meddelande om kallelsen har inom en tidsfrist som anges i stiftelselagen skickats till alla de borgenärer vars fordran 
på stiftelsen har uppkommit före registreringen av fusionsplanen, eller vars fordran är direkt utsökbar på det sätt som anges i 
lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) och som uppkommit senast den dag som avses i kallelsen. 
Meddelandena enligt stiftelselagen ska ha skickats senast 3 veckor före den i kallelsen utsatta dagen.  
Om den kungjorda stiftelsen inte har några skulder, kryssa för rutan. 
Intyget undertecknas av en styrelseledamot och verkställande direktören i den kungjorda stiftelsen.  
 
I denna fas undertecknas alltid STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN om att 
bestämmelserna i stiftelselagen har iakttagits.  
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Vid dottersammanslutningsfusion bifoga även en försäkran undertecknad av en styrelseledamot eller verkställande 
direktören i den övertagande stiftelsen om att bestämmelserna i den lag som gäller dottersammanslutningen har iakttagits 
vid fusionen samt ett intyg om att kallelsen delgetts dottersammanslutningens borgenärer. 
 

FAS IV, SLUTREDOVISNING 
Anmäl inte slutredovisningen på bilageblankett 16A eller blankett Y4, utan på blanketten Registrering av bokslut som du 
skickar direkt till handelsregistrets bokslutsenhet. 
 

FÖRFALLANDE 
Anmäl genast att fusionen har förfallit. Stiftelser kan i vilken fas som helst före verkställande besluta att avstå från fusion och 
anmäla att den har förfallit. Om tidsfristerna i någon fas har överskridits, kan fusionen inte längre fullföljas, och du ska 
anmäla att den har förfallit.  
 

BETALNINGSANVISNING 

 

Stiftelseregistrets ansöknings- och anmälningsavgifter faktureras i efterhand. 
 

Läs mer om behandlingsavgiften och anmälningsförfarandet på www.prh.fi 
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