Anvisningar för att fylla i
bilageblankett till e-anmälan

16S

Denna blankett är förknippad med PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-anmälningstjänst via YTJ.
Gör så här när du fyller i blanketten
Aktiebolagets fusion innehåller fyra olika anmälningsfaser. Observera att det finns skillnader mellan att anmäla fusion via etjänsten och på papper. I e-tjänsten ska du göra en separat anmälan av varje fusionsfas.
Börja fusionsanmälan i e-tjänsten med att ange det övertagande bolagets FO-nummer, även anmälan som gäller ansökan
om kallelse. Varje fusionsanmälan undertecknas elektroniskt av företrädaren för det övertagande bolaget. I e-tjänsten är det
dessutom möjligt att anmäla att fusionen har förfallit.
Observera att du inte kan anmäla kombinationsfusion via e-tjänsten på ytj.fi.
Ange namnen på de bolag som deltar i fusionen i fältet Firma.
Beakta de tidsfrister som berör förfarandet i respektive fas. Om tidsfristen överskrids, förfaller fusionen och kan inte längre
fullföljas. Ytterligare anvisningar om handelsregisterförfarandet som berör fusion:
https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/osakeyhtio/muutokset/sulautuminen.html]
FAS I, PLAN
Anmälan ska göras gemensamt av de i fusionen deltagande bolagen och den ska undertecknas av varje i fusionen
deltagande bolags styrelseledamot eller verkställande direktör. Vid dotterbolagsfusion görs anmälan av det övertagande
bolaget.
Innehållet i planen definieras i aktiebolagslagen.
Foga en fusionsplan till anmälan i planeringsfasen. Dessutom ska du i denna fas lämna in en godkänd revisors yttrande om
vederlagets storlek och om motiveringar och/eller om äventyrande av betalningen av det övertagande bolagets skulder.
Bifoga yttrandet till din anmälan i e-tjänsten.
FAS II, ANSÖKAN OM KALLELSE
Varje överlåtande bolag ansöker om kallelse. Också det övertagande bolaget ansöker om kallelse ifall fusionen enligt en
godkänd revisors yttrande äventyrar betalningen av bolagets skulder. Anmäl firmorna av det/de bolag som ansöker om
kallelse i början av blanketten i fältet FIRMA.
Utgående från ansökan om kallelse publicerar PRS kallelsen i Officiella tidningen.
FAS III, VERKSTÄLLANDE
Fusionsbesluten bifogas i den här fasen. Anmälan om verkställandet ska göras inom 6 månader från fusionsbeslutet.
Bolagen lämnar in en gemensam anmälan om verkställande. Vid dotterbolagsfusion gör endast det övertagande bolaget
anmälan.
Om flera än ett av de i fusionen deltagande bolagen har gällande FÖRETAGSINTECKNINGAR, kan verkställandet inte
registreras förrän bolagen och inteckningsinnehavarna har avtalat om regleringen av inteckningarna.
I verkställandefasen undertecknas också ett INTYG OM DELGIVNING AV KALLELSE TILL BORGENÄRERNA. Om det
kungjorda bolaget inte har några skulder, kryssa för rutan.
I den här fasen undertecknas alltid STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN om att
bestämmelserna i lagen har iakttagits.
Endast vid fusioner mot vederlag undertecknas också en GODKÄND REVISORS INTYG OCH YTTRANDE om värderingen
av de tillgångar som tillfaller det övertagande bolaget.
FAS IV, SLUTREDOVISNING
Bokslut lämnas in direkt till Patent- och registerstyrelsen på en bokslutsblankett. Slutredovisningen kan inte anmälas via etjänsten på ytj.fi. Läs mer: https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/osakeyhtio/muutokset/sulautuminen.html]
FÖRFALLANDE
Anmäl omedelbart att fusionen har förfallit för registrering. Bolag kan i vilken fas som helst före verkställandet 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 måste anmäla att den har förfallit.
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Gör så här:
1) spara bilageblanketten på din dator
2) fyll i bilageblanketten
3) spara den ifyllda blanketten
4) återvänd till e-tjänsten
5) fortsätt att fylla i anmälan ända till bilagorna, och foga bilageblanketten till din anmälan.

FIRMA (ange alltid)
Övertagande bolag vid fusion
Bolagets namn

FO-nummer

Överlåtande bolag
Bolagets namn:

FO-nummer

Välj den fas/de faser av fusionen som du nu anmäler
FAS I, PLAN (ska anmälas för registrering inom 1 mån. från undertecknandet av planen)
FAS II, ANSÖKAN OM KALLELSE (ska göras inom 4 mån. från registreringen av planen)
FAS III, VERKSTÄLLANDE (ska anmälas inom 6 mån. från beslutet)
FÖRFALLANDE (För registrering anmäls att fusion har förfallit)
INTYG OM DELGIVNING AV KALLELSEN TILL BORGENÄRERNA (FAS III)
Ett skriftligt meddelande om kallelsen har inom en tidsfrist som föreskrivs i
aktiebolagslagen/bostadsaktiebolagslagen skickats till alla de borgenärer vars fordran på bolaget har
uppkommit före registreringen av fusionsplanen.
eller alternativt:
Det kungjorda bolaget har inga kända skulder.
Datum

Underskrifter med namnförtydliganden (en styrelseledamot/verkställande direktören i varje bolag i kallelsen, vid dotterbolagsfusion en
styrelseledamot/verkställande direktören i det övertagande bolaget)
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STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS/DISPONENTENS FÖRSÄKRAN ANGÅENDE FUSION (FAS III)
Vid fusionen har bestämmelserna i aktiebolagslagen/bostadsaktiebolagslagen iakttagits.
Datum

Underskrifter med namnförtydliganden (samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer/disponenter av varje vid fusion deltagande bolag - vid
dotterbolagsfusion en styrelseledamot/verkställande direktören av det övertagande bolaget)

GODKÄND REVISORS INTYG OCH YTTRANDE ANGÅENDE FUSION (FAS III)
(endast vid fusioner mot vederlag)
Det övertagande bolaget ska få fullt vederlag för det belopp, som tas upp i dess eget kapital. Därtill den i 16 kap. 3 §
2 mom. 9 punkten i aktiebolagslagen eller i 19 kap. 3 § 2 mom. 11 punkten i bostadsaktiebolagslagen avsedda
redogörelsen i fusionsplanen är riktig.
Datum

Underskrift med namnförtydligande

UNDERTECKNANDE AV ANMÄLAN OM FUSION (Överlåtande bolagens underskrifter på den här bilageblanketten.
Företrädaren för det övertagande bolaget undertecknar fusionsanmälan i e-tjänsten i alla fusionsfaser.)
Beslutsdatum

Underskrifter med namnförtydliganden (en styrelseledamot/verkställande direktören/disponenten för respektive överlåtande bolag.) Obs! Ansökan om kallelse ska
undertecknas av dotterbolagets styrelseledamot/verkställande direktör/disponent.
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