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Listayhtiön konkurssi

• Konkurssilaki 14:5 §

• Pesänhoitajan tehtävänä on: - - (2) ryhtyä tarpeellisiin toimiin
velallisen saatavien perimiseksi ja pesälle kuuluvien oikeuksien
turvaamiseksi sekä sellaisten sopimusten irtisanomiseksi,
joiden voimassaolo ei ole pesänhoidon kannalta tarpeen; - -

• Pesänhoitajan velvollisuudet suhteessa

• pörssiin (kaupankäynnin keskeytys, listalta poisto, arvo-
osuustilin purku)

• finanssivalvontaan

• AML 6 luvun 4 §:n mukaiseen tiedottamisvelvollisuuteen

• Velkojakollektiivin intressi vs pesänhoitajan velvollisuudet
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Listayhtiön tiedonantovelvollisuus

TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Arvopapereiden
tarjoamiseen/
listaamiseen

liittyvä
tiedonanto-
velvollisuus

Säännöllinen tiedon-
antovelvollisuus

Jatkuva tiedon-
antovelvollisuus

Liputus-
velvollisuus

• Esite
• AML 3 – 5 luku
• Komission

esiteasetus N:o
809/2004

• VMA 1019/2012
• Fiva MOK 6/2013

• Osavuosikatsaus,
tilinpäätös, corporate
governance selvitys

• AML 7  ja 10 luku
• Avoimuusdirektiivi

2004/19/EY (Transparency
Directive)

• VMA 1020/2012
• Fiva MOK 7/2013
• KILA yleisohje
• Helsingin Pörssin säännöt

• Arvopaperin arvoon
vaikuttavat tiedot

• AML 6 ja 10 luku
• Markkinoiden

väärinkäyttödirektiivi
(2003/6/EU, MAD)

• Fiva MOK 7/2013
• Helsingin Pörssin

säännöt ja sisäpiiriohje
(hankerekisterit)

• Osakkeen-
omistajan ja
pörssiyhtiön
liputus-
velvollisuus

• AML 9 ja 10
luku

• Avoimuus-
direktiivi

• VMA 1021/2012
• Fiva MOK

8/2013

Muut
tiedotusasiat

• AML 8 ja 10 luku
• Omilla osakkeilla

tehdyt kaupat,
yhtiökokousasiat,
osakkeiden
kokonaismäärä ja
listaushakemus

• AML 11 luku
• Julkinen ostotarjous

Rikoslaki 51 luku
AML 11 - 14 luku
• sisäpiirintieto
• Markkinoiden väärinkäyttö
• tiedottamisrikos



Listayhtiön saneeraus

• Selvittäjän ja yhtiön roolijako
• AML:n mukainen tiedottamisvastuu ja muut

pörssiasiat

• Bondivelkojien tiedottaminen

• Media

• Sisäpiirirekisterien ylläpito
• Velkojatoimikunta, muut velkojat, viranomaiset

• Kilpailija, sijoittaja velkojana?

4© Castrén & Snellman



Yhteydenpito tuomioistuimen kanssa

• Isoissa saneerauksissa ja konkursseissa on tärkeää,
että asiaa hoitavan tuomarin kanssa voidaan käydä
avointa keskustelua

• Konkurssiasiamiehen toimiston konsultointi on
toisinaan perusteltua

• Uusi MKA korostaa yhteistyötä
• Esimerkiksi johdanto-osan (52) ”Jos on aloitettu maksukyvyttömyysmenettely, joka koskee

useita samaan yritysryhmään kuuluvia yrityksiä, tähän menettelyyn osallistuvien toimijoiden
olisi tehtävä asianmukaista yhteistyötä. Asianomaisille selvittäjille ja tuomioistuimille olisi näin
ollen asetettava samanlainen velvoite tehdä yhteistyötä ja kommunikoida keskenään kuin niille
selvittäjille ja tuomioistuimille, jotka osallistuvat saman velallisen maksukyvyttömyyttä
koskevaan pää- ja sekundäärimenettelyyn. Selvittäjien välinen yhteistyö ei saisi olla kunkin
menettelyn velkojien intressien vastaista, ja yhteistyön tarkoituksena pitäisi olla sellaisen
ratkaisun löytäminen, jolla voitaisiin tehostaa ryhmän sisäistä synergiaa.”

5© Castrén & Snellman



Kilpailuoikeudelliset asiat

• Yhteistyö ulkoministeriön oikeudellisen osaston ja
työ- ja elinkeinoministeriön kanssa

• Voiko komission takaisinperinnästä syntyä uutta
velkaa vai onko kyse saneerausvelasta? Jos on kyse
saneerausvelasta, onko velka prekludoitunut?
(KHO 2015:7)
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