ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2008

Nr 144

Nr 144
LANDSKAPSLAG
om ombildande av Posten Åland till aktiebolag
Föredragen för Republikens President den 14 november 2008
Utfärdad i Mariehamn den 20 november 2008

I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:
1§
Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som ska
bildas
Affärsverket Posten Åland ska ombildas till
ett aktiebolag. Landskapsregeringen befullmäktigas att till det aktiebolag som ska bildas
för att fortsätta Posten Ålands verksamhet
överlåta den egendom, det tillstånd för postverksamhet och de immateriella rättigheter
som är i Posten Ålands besittning och den affärsverksamhet som verket bedrivit. När aktiebolaget bildas tecknar landskapet Åland samtliga
aktier.
2§
Villkoren för överlåtelsen
Landskapsregeringen bestämmer vilken
egendom som ska överlåtas och värdet av den
samt villkoren för överlåtelsen. Landskapsregeringen bestämmer också om övriga arrange-
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mang i anslutning till överlåtelsen av egendomen och bildandet av aktiebolaget. Landskapsregeringen bestämmer vilken del av egendomen
som ska sättas in i bolaget mot aktier.
3§
Ansvar för affärsverkets förbindelser
Aktiebolaget svarar för de låne-, service-, entreprenad-, anskaffnings- och leveransavtal
samt andra liknande förbindelser som Posten
Åland har ingått under sin verksamhetstid och
som gäller den egendom och affärsverksamhet
som överlåts till aktiebolaget. Landskapet
Ålands sekundära ansvar för affärsverket Posten Ålands lån och förbindelser kvarstår.
4§
Personalens ställning
Den personal som är anställd vid affärsverket
Posten Åland när denna lag träder ikraft övergår
till anställning vid aktiebolaget. De som har
anställts vid affärsverket Posten Åland för viss
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tid övergår till anställning vid aktiebolaget för
motsvarande tid.
5§
Revision och bokslut
På revisionen och bokslutet för affärsverket
Posten Ålands sista verksamhetsperiod tillämpas de bestämmelser som affärsverket tillämpat. Aktiebolaget sköter till denna del affärsverkets uppgifter.

6§
Ikraftträdande
Denna lag träder ikraft den 1 januari 2009.
Genom denna lag upphävs landskapslagen
(1992:39) om Posten på Åland.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.
__________
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