Lag
om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 1 kap. 11 b § 6 punkten underpunkt a, 3 kap. 20
§ 1 mom., 4 kap. 5 § 3 mom., rubriken för 5 kap. 2 § samt 7 § 2 mom. och 18 §, 6 kap. 1 § och
5 § 1 mom., 16 kap. 6 § 4 mom. och 11 § 2 mom. samt 28 kap. 2 § 3 mom. och 3 § 2 mom.,
av dem 1 kap. 11 b § 6 punkten underpunkt a och 6 kap. 5 § 1 mom. sådana de lyder i lag
235/2018, 4 kap. 5 § 3 mom. och 5 kap. 7 § 2 mom. sådana de lyder i lag 981/2013 samt rubriken för 5 kap. 2 § och 5 kap. 18 § sådana de lyder i lag 587/2009, samt
fogas till 1 kap. nya 24 a—24 c §, till 5 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 587/2009, ett nytt 2
mom. och till kapitlet nya 6 a och 18 a §, till 6 kap. nya 2 a och 4 a §, till 6 kap. 7 § ett nytt 2
mom. samt till kapitlet nya 20 d och 20 e § samt en ny mellanrubrik före dem, som följer:
1 kap.
De centrala principerna för försäkringsbolags verksamhet samt tillämpning av lagen
11 b §
Vissa definitioner som hänför sig till försäkringsmatematik och finansiering
I denna lag avses med
——————————————————————————————
6) reglerad marknad
a) när det gäller en marknad som finns i en medlemsstat, ett multilateralt system som avses i
1 kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017), eller
——————————————————————————————
24 a §
Börsbolag
Med börsbolag avses i denna lag ett försäkringsbolag vars aktie är föremål för handel på en
reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument.
I detta kapitel samt i 5 och 6 kap. finns det särskilda bestämmelser om börsbolag.
24 b §
Närståendekrets
Till försäkringsbolagets närståendekrets hör
1) försäkringsbolagets moderbolag eller en annan person som innehar mer än 50 procent av
det röstetal som försäkringsbolagets samtliga aktier medför eller annars har ett sådant bestämmande inflytande i försäkringsbolaget som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen
(1336/1997),

2) försäkringsbolagets styrelses och förvaltningsråds ledamöter och ersättare, verkställande
direktören och dennes ställföreträdare,
3) en ovan i 1 eller 2 punkten avsedd persons make eller sambo som bor i samma hushåll
som personen i fråga, egna och makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar och far- och
morföräldrar,
4) en juridisk person där någon som avses i 1—3 punkten är ledamot eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ersättare eller har motsvarande
ställning,
5) en juridisk person där en styrelseledamot i försäkringsbolaget eller någon annan som avses i 1—3 punkten ensam eller tillsammans med andra nämnda personer innehar över 50 procent av det röstetal som sammanslutningens samtliga aktier eller andelar medför eller annars
har ett sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen,
6) en juridisk person där en i 1 punkten avsedd modersammanslutning eller en annan person
som utövar bestämmande inflytande i försäkringsbolaget innehar 20—50 procent av det röstetal som den juridiska personens samtliga aktier eller andelar medför eller där modersammanslutningen eller en annan person som utövar bestämmande inflytande i försäkringsbolaget annars kan utöva betydande inflytande när det gäller den juridiska personens ekonomi och affärsverksamhet.
Om ett försäkringbolag inte har delägare som avses i 1 mom. 1 punkten, ska i närståendekretsen räknas in delägare som innehar minst 20 procent av det sammanlagda röstetal som försäkringsbolagets samtliga aktier medför eller som annars kan utöva ett betydande inflytande
på beslutsfattandet om försäkringsbolagets ekonomi och affärsverksamhet. På en sådan delägare tillämpas bestämmelserna i 1 mom.
Vid beräkning av röstetalet enligt 1 och 2 mom. ska i en delägares röstetal räknas in de röster som hänför sig till aktier som ägs av en juridisk person som står under delägarens bestämmande inflytande. Vid beräkning av röstetalet ska inte beaktas röstningsbegränsningar som
följer av lag eller av sammanslutningens bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara
stadgar, och vid beräkning av det totala antalet röster i försäkringsbolaget beaktas inte sådana
aktier i försäkringsbolaget som tillhör försäkringsbolaget eller dess dottersammanslutning.
Definitionen av begreppet närståendekrets i 1—3 mom. ska tillämpas när sådana närståendelån som avses i 8 kap. 6 § i aktiebolagslagen uppges i verksamhetsberättelsen, vid förvärv av
egna aktier till anställda i enlighet med 16 kap. 11 § i denna lag och i fråga om presumtionen
enligt 28 kap. 2 och 3 § i denna lag om skadevållande genom oaktsamhet.
24 c §
Börsbolags närståendekrets
När det gäller börsbolag avses i denna lag med närståendekrets närståendekretsen enligt definitionen i de internationella redovisningsstandarder som har godkänts i enlighet med den i 1
kap. 4 d § i bokföringslagen avsedda IAS-förordningen. Också andra försäkringsbolag kan tilllämpa denna definition av begreppet närståendekrets, vilket ska nämnas i bokslutsnoterna.
I ett börsbolag ska definitionen av begreppet närståendekrets enligt 1 mom. tillämpas vid jäv
vid beslutsfattande i enlighet med 5 kap. 10 b §, 6 kap. 4 a § och 6 kap. 5 § 1 mom. i denna
lag, vid uppföljning och bedömning av närståendetransaktioner i enlighet med 6 kap. 2 a §, vid
förvärv av egna aktier till anställda i enlighet med 16 kap. 11 § samt, trots vad som föreskrivs i
24 b § 4 mom. i detta kapitel, när sådana närståendelån som avses i 8 kap. 6 § i aktiebolagslagen uppges i verksamhetsberättelsen. Börsbolags delägare, styrelse- och förvaltningsrådsledamöter och ersättare samt verkställande direktör och dennes ställföreträdare är närstående
parter i förhållande till transaktioner som bolaget eller dess dottersammanslutning beslutar om
då de själva eller någon som har en i 1 mom. avsedd närståenderelation till dem är den andra
parten i transaktionen. Också i börsbolag tillämpas den definition av begreppet närstående-
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krets som avses i 24 b § i fråga om presumtionen enligt 28 kap. 2 och 3 § om skadevållande
genom oaktsamhet.
I 8 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) föreskrivs om börsbolags skyldighet
att offentliggöra väsentliga närståendetransaktioner.
3 kap.
Bedrivande av direkt försäkring utomlands
20 §
Förvärv av bestämmande inflytande i kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Ett försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning får inte förvärva i 1 kap. 5
och 6 § i bokföringslagen avsett bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte försäkringsbolaget eller försäkringsholdingsammanslutningen har anmält detta till Försäkringsinspektionen på förhand eller om Försäkringsinspektionen efter att
ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.
——————————————————————————————
4 kap.
Delägarskap, aktier och garantiandelar i försäkringsbolag
5§
Anmälningsskyldighet som gäller förvärv och överlåtelse av aktier och garantiandelar
——————————————————————————————
Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 2 kap. 4 §
och 9 kap. 4—7 § i värdepappersmarknadslagen. Vid tillämpningen av detta moment beaktas
inte sådana aktier som den anmälningsskyldige för högst ett år har förvärvat i samband med en
emission av värdepapper eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och utifrån
vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt
påverka verksamheten i sammanslutningens ledning.
——————————————————————————————
5 kap.
Bolagsstämma
2§
Delägarnas beslutsfattande, behörighet och bolagsstämma
——————————————————————————————
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På börsbolag tillämpas dessutom vad som i 5 kap. 3 a § i aktiebolagslagen föreskrivs om behandling av ersättningspolicyn på börsbolagets bolagsstämma och i 3 b § om behandling av
ersättningsrapporten på börsbolagets ordinarie bolagsstämma.
6a§
Jäv vid börsbolags bolagsstämma
Utöver vad som föreskrivs i 6 § får en delägare i ett börsbolag inte rösta om avtal eller andra
rättshandlingar i vilka delägaren eller en person som enligt 1 kap. 24 c § har en närståenderelation till delägaren är part, om rättshandlingen inte hör till bolagets sedvanliga affärsverksamhet eller inte genomförs på normala marknadsvillkor.
Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på
1) transaktioner mellan börsbolaget och dess dottersammanslutning, om börsbolaget och
dess övriga dottersammanslutningar äger samtliga aktier i den först nämnda dottersammanslutningen eller, om bolaget och dess övriga dottersammanslutningar inte äger samtliga aktier
i den först nämnda dottersammanslutningen, någon annan inom bolagets närståendekrets inte
har något ekonomiskt intresse i den först nämnda dottersammanslutningen,
2) bolagsstämmans beslut om aktie- och garantiandelsemission och emissionsbemyndigande, optionsrätter och andra särskilda rättigheter samt bemyndigande av styrelsen i fråga om
dessa i enlighet med 14 kap., om utbetalning av medel i enlighet med 16 kap., om minskning
av aktie- och garantikapital och återbetalning av garantikapital i enlighet med 17 kap., om förvärv och inlösen av egna aktier i enlighet med 18 kap., om fusion i enlighet med 19 kap., om
delning i enlighet med 20 kap. och om försättande av bolaget i likvidation och avslutande av
likvidation i enlighet med 23 kap., och inte heller på
3) bolagsstämmans beslut om ersättningspolicyn enligt 5 kap. 3 a § i aktiebolagslagen eller
om ersättningar i enlighet med policyn eller på behandling på bolagsstämman av i 3 b § i det
kapitlet avsedda ersättningsrapporter.
7§
Röstetal i försäkringsaktiebolag
——————————————————————————————
Om inte annat bestäms i bolagsordningen får en aktieägare rösta på olika sätt med olika aktier i ett börsbolag. I ett sådant bolag tillämpas inte den i 1 mom. föreskrivna begränsningen av
ett ombuds rätt att företräda flera aktieägare.
18 §
Särskilda bestämmelser för börsbolag om skyldigheten att hålla handlingar tillgängliga och
sända dem
Börsbolag ska hålla den stämmokallelse som avses i 14 § och de handlingar som avses i 17
§ 1—3 mom. tillgängliga för delägarna på bolagets webbsidor under en period som börjar
senast tre veckor före stämman och slutar tidigast tre månader efter stämman. Om börsbolagets bolagsstämma behandlar ersättningspolicyn eller en ersättningsrapport ska börsbolaget
hålla också dessa handlingar tillgängliga på bolagets webbplats under samma period.
Vad som i 17 § föreskrivs om att hålla stämmohandlingarna tillgängliga före bolagsstämman
och sända dem ska inte tillämpas på bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen,
ersättningspolicyn eller på ersättningsrapporten, om bolaget har hållit dem tillgängliga på det
sätt som avses i 1 mom. och offentliggjort informationen i dem i enlighet med värdepappersmarknadslagen senast tre veckor före bolagsstämman.
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18 a §
Särskilda bestämmelser om elektronisk omröstning i börsbolag
Till personer som på ett börsbolags bolagsstämma har röstat elektroniskt ska sändas en
elektronisk bekräftelse på att rösterna tagits emot.
Till börsbolagets delägare ska på begäran efter bolagsstämman sändas bekräftelse på att deras röst på behörigt sätt har registrerats och räknats på bolagsstämman, om de inte redan har
tillgång till informationen. Begäran ska framställas inom tre månader efter stämman.
6 kap.
Försäkringsbolagets ledning, företagsstyrningssystem och placering av tillgångar
1§
Tillämpning av aktiebolagslagen
Utöver bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på försäkringsbolag bestämmelserna i 6 kap.
i aktiebolagslagen, dock inte kapitlets 1, 4 a, 8, 10, 16 a, 19 och 24 §.
2a§
Styrelsens särskilda uppgifter i försäkringsbolag och börsbolag
Utöver vad som annanstans i lag föreskrivs om styrelsens uppgifter, ska försäkringsbolagets
styrelse i fråga om bolagets ekonomiska rapporter och granskning särskilt följa upp och bedöma
1) försäkringsbolagets ekonomiska rapporteringssystem,
2) försäkringsbolagets inre övervakning och granskning samt riskhanteringssystem med
hänsyn till effektiviteten,
3) hur avtal och andra rättshandlingar mellan försäkringsbolaget och personer inom dess
närståendekrets uppfyller de krav i fråga om försäkringsbolagets sedvanliga affärsverksamhet
och normala marknadsvillkor som ska uppfyllas för att bestämmelserna om jäv i 5 kap. 6 a §
och i 6 kap. 4 a § inte ska tillämpas,
4) revisorns oberoende och särskilt dennes tillhandahållande av andra tjänster än revisionstjänster.
Utöver de uppgifter som nämns i 1 mom. ska styrelsen följa upp bolagets revision och bereda val av bolagets revisor. En styrelseledamot som har en närståenderelation till en transaktion som är föremål för övervakning får inte delta i den inre övervakningen av transaktioner
som avses i 1 mom. 3 punkten.
Det som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten och i 2 mom. gäller inte försäkringsbolag vars moderbolag sköter uppgifterna i fråga.
Utöver de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. ska ett börsbolags styrelse utarbeta en sådan
ersättningsrapport som avses i 7 kap. 7 b § i värdepappersmarknadslagen.
4a§
Jäv för börsbolags styrelseledamöter

5

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 kap. 4 § andra meningen i aktiebolagslagen får en
styrelseledamot i ett börsbolag inte i bolagets eller dess dottersammanslutnings styrelse delta i
behandlingen av ett avtal i vilket en part är en person som har en sådan närståenderelation till
styrelseledamoten som avses i 1 kap. 24 c § i denna lag, om rättshandlingen inte hör till bolagets sedvanliga affärsverksamhet eller inte genomförs på normala marknadsvillkor. Ett beslut
om ett sådant avtal är giltigt om det biträds av en föreskriven majoritet av börsbolagets eller
dess finländska dottersammanslutnings styrelseledamöter som inte har en närståenderelation
till det ärende som ska avgöras.
Vad som i denna paragraf föreskrivs om avtal ska på motsvarande sätt tillämpas på andra
rättshandlingar samt på rättegångar och annat förfarande av talan.
Börsbolagets styrelse beslutar om bolagets åtgärder enligt 6 kap. 4 § i aktiebolagslagen och
1 eller 2 mom. i denna paragraf, om det inte i lag eller i bolagsordningen föreskrivs något annat om behörighetsfördelningen i bolaget.
Det som föreskrivs ovan i denna paragraf ska inte tillämpas på transaktioner mellan börsbolaget och dess dottersammanslutning, om bolaget och dess övriga dottersammanslutningar
äger samtliga aktier i den först nämnda dottersammanslutningen eller, om bolaget och dess övriga dottersammanslutningar inte äger samtliga aktier i den först nämnda dottersammanslutningen, någon annan inom bolagets närståendekrets inte har något ekonomiskt intresse i den
först nämnda dottersammanslutningen.
5§
Bestämmelser som ska tillämpas på verkställande direktören och dennes ställföreträdare
På verkställande direktören tillämpas vad som föreskrivs om styrelseledamöter i 4 § 1, 3 och
4 mom. samt i 6 kap. 2 § 2 mom. och 4 § i aktiebolagslagen. På ett börsbolags verkställande
direktör tillämpas dessutom vad som i 4 a § 1 mom. föreskrivs om jäv för styrelseledamöter i
börsbolag vid dottersammanslutningars beslutsfattande.
——————————————————————————————
7§
Bestämmelser som tillämpas på förvaltningsrådet
——————————————————————————————
På ersättning till ett börsbolags förvaltningsrådsledamöter ska dessutom tillämpas vad som i
6 kap. 14 a § i aktiebolagslagen föreskrivs om ersättning till styrelseledamöter.
Ägarstyrning, investeringsstrategi samt uppgifter om arrangemang med kapitalförvaltare,
fondbolag eller AIF-förvaltare
20 d §
Ägarstyrningsprinciper för försäkringsbolag som bedriver livförsäkring samt offentliggörande
av information om principerna
Ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkring och som investerar i aktier i bolag som är
föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument
ska utarbeta principer för ägarstyrningen.
Av ägarstyrningsprinciperna ska framgå sambandet mellan ägarstyrningen och det försäkringsbolags investeringsstrategi som bedriver livförsäkring. Av principerna ska framgå förfarandena för uppföljning av sådana investeringsobjekts verksamhet som avses i 1 mom. i ären-
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den som är relevanta för försäkringsbolagets investeringsstrategi samt för utövande av rösträtten och andra rättigheter som har samband med aktierna. Av principerna ska framgå hur ett
försäkringsbolag som bedriver livförsäkring för en dialog med investeringsobjekt som avses i
1 mom. samt med dess övriga delägare och referensgrupper. Dessutom ska av principerna
framgå hur försäkringsbolaget identifierar, förebygger och förhindrar intressekonflikter i anslutning till engagemang.
Ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkring ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra principerna för ägarstyrningen och en årlig utredning om hur de genomförts. Försäkringsbolaget ska offentliggöra åtminstone en utredning om sitt röstningsbeteende och om de
viktigaste omröstningarna samt om eventuellt anlitande av röstningsrådgivare enligt värdepappersmarknadslagen. Om en kapitalförvaltare som avses i 6 b kap. 5 § 1 mom. i lagen om
investeringstjänster (747/2012), ett fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder
(213/2019) eller en AIF-förvaltare som avses i 3 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa
investeringsfonder (162/2014) genomför ägarstyrningsprinciperna för ett sådant försäkringsbolags räkning som bedriver livförsäkring, ska försäkringsbolaget offentliggöra information
om var kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIF-förvaltaren har offentliggjort informationen
om omröstningarna.
Om ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkring helt eller delvis underlåter att utarbeta
principer som avses i 1 och 2 mom. eller att offentliggöra principerna eller en utredning om
dem på det sätt som avses i 3 mom., ska försäkringsbolaget offentliggöra en utredning om orsakerna till avvikelsen.
Vad som ovan i 3 mom. föreskrivs om försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet ska tillämpas också på ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet och
för vars räkning investeringsverksamhet utförs av ett sådant utländskt EESvärdepappersföretag eller utländskt EES-kreditinstitut som avses i lagen om investeringstjänster, ett sådant utländskt EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder eller en sådan
EES-baserad AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
20 e §
Investeringsstrategi samt information om arrangemang med kapitalförvaltare, AIF-förvaltare
eller fondbolag
Ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkring och investerar i aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad ska i fråga om sin investeringsstrategi offentliggöra information om hur delfaktorerna när det gäller investeringar i form av eget kapital samordnas
med ansvarsförbindelsernas profil och löptid. Försäkringsbolaget ska i fråga om sin investeringsstrategi offentliggöra information också om hur delfaktorerna på medellång och lång sikt
påverkar avkastningen på tillgångarna.
Om en kapitalförvaltare som avses i 6 b kap. 5 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, ett
fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder eller en AIF-förvaltare som avses i 3 kap. 1
§ i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder utför investeringsverksamhet för ett
försäkringsbolag som bedriver livförsäkring, ska ett sådant försäkringsbolag i fråga om en
överenskommelse med kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIF-förvaltaren offentliggöra
1) information om hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIFförvaltaren uppmuntrar kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIF-förvaltaren att anpassa sin
investeringsstrategi och sina investeringsbeslut efter profilen och löptiden för det försäkringsbolags ansvarsförbindelser som bedriver livförsäkring, i synnerhet i fråga om långfristiga ansvarsförbindelser,
2) information om hur överenskommelsen uppmuntrar kapitalförvaltaren, fondbolaget eller
AIF-förvaltaren att fatta investeringsbeslut på basis av bedömningar av investeringsobjektets
finansiella och icke-finansiella resultat på medellång eller lång sikt och att engagera sig i investeringsobjektet i syfte att förbättra dess resultat på medellång och lång sikt,
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3) information om hur metoden och tidshorisonten för utvärdering av kapitalförvaltarens,
fondbolagets eller AIF-förvaltarens prestationer och ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna stämmer överens med profilen och löptiden för det försäkringsbolags ansvarsförbindelser som bedriver livförsäkring, i synnerhet i fråga om långfristiga ansvarsförbindelser, samt
beaktar det absoluta långsiktiga resultatet,
4) information om hur försäkringsbolaget som bedriver livförsäkring bevakar kapitalförvaltarens, fondbolagets eller AIF-förvaltarens kostnader för portföljens omsättning och hur försäkringsbolaget definierar och bevakar portföljens avsedda omsättningshastighet eller hastighetsintervall,
5) varaktigheten för överenskommelsen med kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIFförvaltaren.
Om överenskommelsen med kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIF-förvaltaren inte innehåller en eller flera av de uppgifter som avses i 2 mom. ska försäkringsbolaget som bedriver
livförsäkring lägga fram en utredning om orsakerna till avvikelsen.
Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om försäkringsbolag som bedriver livförsäkring ska tilllämpas också på ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet och för vars räkning investeringsverksamhet utförs av ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag eller utländskt EES-kreditinstitut som avses i lagen om investeringstjänster, ett sådant utländskt EESfondbolag som avses i lagen om placeringsfonder eller en sådan EES-baserad AIF-förvaltare
som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Information som avses i denna paragraf ska kostnadsfritt vara tillgänglig för allmänheten på
försäkringsbolagets webbplats. Om det sker väsentliga förändringar i information som avses i
2 mom. ska informationen uppdateras minst en gång per år.
Information som avses i denna paragraf får offentliggöras i rapporten om solvens och finansiell ställning.
16 kap.
Utbetalning av försäkringsbolagets medel
6§
Beslutsfattande
——————————————————————————————
Fritt eget kapital kan med samtycke av alla delägare betalas ut också på något annat sätt än
enligt 2 § 1 mom. eller i något annat förhållande än aktieinnehavet, om inte något annat följer
av lag eller av bolagsordningen.
11 §
Finansiering av förvärv av egna aktier
——————————————————————————————
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på sådana åtgärder inom ramen för utdelningsbara medel vilkas syfte är förvärvande av aktier till anställda i försäkringsbolaget eller i ett
närstående bolag.
28 kap.
Skadestånd samt inlösenskyldighet till följd av missbruk av inflytande
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2§
Ledningens skadeståndsskyldighet
——————————————————————————————
Om skadan har orsakats genom överträdelse av denna lag eller av de bestämmelser i aktiebolagslagen som tillämpas med stöd av denna lag, på annat sätt än endast genom överträdelse
av de principer som avses i 1 kap., eller om skadan har orsakats genom överträdelse av en bestämmelse i bolagsordningen, anses skadan ha orsakats genom oaktsamhet, om inte den som
är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Detsamma gäller
skada som har orsakats genom en åtgärd till förmån för en försäkringsbolaget närstående person.
3§
Delägares skadeståndsskyldighet
——————————————————————————————
Skada som har orsakats genom en åtgärd till förmån för en försäkringsbolaget närstående
person, anses ha orsakats av oaktsamhet, om inte delägaren visar att han eller hon har handlat
omsorgsfullt.
———
Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.
Ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet ska anpassa verksamhet enligt
6 kap. 20 d och 20 e § till lagens krav inom sex månader efter det att lagen trätt i kraft.
Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President

Sauli Niinistö

Finansminister Petteri Orpo
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