Lag
om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) nya 6 b—6 e § som följer:
1 kap.
Allmänna stadganden
6b§
Vad som i 6 c—6 e § föreskrivs om pensionsstiftelser ska tillämpas endast på Apensionsstiftelser och på AB-pensionsstiftelsers A-avdelningar som har minst 100 försäkrade.
6c§
En pensionsstiftelse som investerar i aktier i bolag som i en EES-stat är föremål för handel
på en reglerad marknad, ska för ägarstyrningen utarbeta principer som är tillämpliga på frivillig tilläggspensionsverksamhet.
Av ägarstyrningsprinciperna ska på ett allmänt plan framgå
1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin för tilläggspensionsverksamheten,
2) förfarandena för uppföljning av investeringsobjektens verksamhet enligt 1 mom. i ärenden som är relevanta för tilläggspensionsverksamhetens investeringsstrategi,
3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i sådana investeringsobjekt som avses i 1 mom.,
4) hur pensionsstiftelsen för en dialog med investeringsobjekt som avses i 1 mom. samt med
deras övriga aktieägare och referensgrupper,
5) hur pensionsstiftelsen identifierar, förebygger och förhindrar intressekonflikter i samband
med engagemang.
Ägarstyrningsprinciperna ska innefatta åtgärder för undvikande och hantering av intressekonflikter.
6d§
En pensionsstiftelse ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra eller på motsvarande
sätt hålla de ägarstyrningsprinciper tillgängliga för allmänheten som nämns i 6 c § och en årlig
rapport om hur de genomförts. I rapporten ska åtminstone offentliggöras uppgifter om pensionsstiftelsens röstningsbeteende och de viktigaste omröstningarna samt om eventuellt anlitande av röstningsrådgivare enligt värdepappersmarknadslagen (746/2012). 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 pensionsstiftelsens tilläggspensionsverksamhets räkning ska pensionsstiftelsen offentliggöra information om var kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIFförvaltaren har offentliggjort informationen om omröstningarna.
Om en pensionsstiftelse helt eller delvis underlåter att utarbeta sådana ägarstyrningsprinciper som nämns i 6 c § eller att offentliggöra principerna eller en rapport om dem i enlighet
med 1 mom., ska pensionsstiftelsen offentliggöra en utredning om orsakerna till avvikelsen.

Vad som ovan i 1 och 2 mom. föreskrivs om pensionsstiftelser ska tillämpas också på en
pensionsstiftelse för vars tilläggspensionsverksamhets räkning 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
genomför ägarstyrningsprinciperna.
6e§
Om en pensionsstiftelse investerar i aktier i ett bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad i en EES-stat, ska den i fråga om sin investeringsstrategi offentliggöra information om hur faktorerna när det gäller investeringar i form av eget kapital samordnas med profilen och löptiden för pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelsens tilläggspensionsverksamhet. Pensionsstiftelsen ska i fråga om sin investeringsstrategi offentliggöra information också
om hur investeringarna i form av eget kapital på medellång och lång sikt påverkar avkastningen på tillgångarna.
En pensionsstiftelse för vars räkning 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, ska i fråga om en med kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIFförvaltaren ingången överenskommelse 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 pensionsstiftelsens ansvarsförbindelser, 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,
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 pensionsstiftelsens ansvarsförbindelser, i
synnerhet i fråga om långfristiga ansvarsförbindelser, samt beaktar det absoluta långsiktiga resultatet,
4) information om hur pensionsstiftelsen bevakar kapitalförvaltarens, fondbolagets eller
AIF-förvaltarens kostnader för portföljens omsättning och hur pensionsstiftelsen definierar
och bevakar portföljens avsedda omsättningshastighet eller hastighetsintervall,
5) varaktigheten för överenskommelsen med kapitalförvaltaren, fondbolaget eller AIFförvaltaren.
Om överenskommelsen med den kapitalförvaltare, det fondbolag eller den AIF-förvaltare
som avses i 2 mom. inte innehåller en eller flera av de uppgifter som avses i 2 mom. ska pensionsstiftelsen lägga fram en utredning om orsakerna till avvikelsen.
Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om pensionsstiftelser ska tillämpas också på en pensionsstiftelse för vars räkning 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 utför investeringsverksamhet.
Information som avses i denna paragraf ska kostnadsfritt vara tillgänglig för allmänheten på
pensionsstiftelsens webbplats. Om det sker väsentliga förändringar i information som avses i
2 mom. ska informationen uppdateras minst en gång per år.
———
Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.
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En pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt 6 b—6 e § ska anpassa sin verksamhet
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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