Lag
om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § 2 och 3 mom. samt
5 och 8 §, 15 kap. 2 § 1 och 5 mom. samt 16 kap. 1 §,
av dem 8 kap. 1 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1278/2015, 8 kap. 8 § sådan den lyder
i lag 1074/2017, 15 kap. 2 § 1 och 5 mom. och 16 kap. 1 § sådana de lyder i lag 1228/2018,
samt
fogas till 1 kap. 5 § 1 mom. en ny 8 punkt, i stället för den 8 punkt som upphävts genom lag
519/2016, till 7 kap. en ny 7 b §, till 7 kap. 17 §, sådan den lyder i lag 1377/2016, ett nytt 2
mom., till 8 kap. 1 §, sådan den lyder i lag 1278/2015, ett nytt 5 mom. och till kapitlet nya 1 a,
5 a och 10 §, till 10 kap. 5 §, sådan den lyder i lagarna 1278/2015 och 519/2016, ett nytt 3
mom. och till lagen ett nytt 10 a kap. som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
5§
Europeiska unionens lagstiftning
I denna lag avses med
——————————————————————————————
8) direktivet om aktieägarrättigheter Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG
om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag.
——————————————————————————————
III AVDELNINGEN
INFORMATIONSSKYLDIGHET
7 kap.
Regelbunden informationsskyldighet
1§
Tillämpningsområde och hemstat
I detta kapitel föreskrivs det om emittenters skyldighet att informera investerare om bokslut
och finansiella delårsrapporter.

Bestämmelserna i detta kapitel ska, med undantag av 7 b §, tillämpas på emittenter vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad, när deras hemstat med avseende på
den regelbundna informationsskyldigheten enligt 2, 3, 3 a och 3 b § är Finland.
Bestämmelserna i 7 b § i detta kapitel ska tillämpas på emittenter som har sitt bolagsrättsliga
säte i Finland och vars emitterade aktier är föremål för handel på en reglerad marknad.
7b§
Ersättningsrapport
En aktieemittent ska offentliggöra en ersättningsrapport med uppgifter om sådana ersättningar som under den föregående räkenskapsperioden i enlighet med ersättningspolicyn har
betalats ut till styrelsens och ett eventuellt förvaltningsråds ledamöter samt till verkställande
direktören och dennes eventuella ersättare. Ersättningsrapporten ska offentliggöras senast tre
veckor före den bolagsstämma på vilken rapporten ska behandlas.
I ersättningsrapporten får inte tas in sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) eller uppgifter om enskilda personers
familjesituation.
17 §
Bemyndigande att utfärda förordning
——————————————————————————————
Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i den
ersättningsrapport som avses i detta kapitel och om hur informationen ska läggas fram för att
genomföra direktivet om aktieägarrättigheter.
8 kap.
Annan informationsskyldighet och andra särskilda skyldigheter
1§
Tillämpningsområde
——————————————————————————————
Bestämmelserna i 4, 6 och 6 a § i detta kapitel ska tillämpas på de emittenter som avses i 7
kap. 2, 3 och 3 a § och vars hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är Finland.
Bestämmelserna i 8 § i detta kapitel ska tillämpas då emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i
Finland och då de emitterade aktierna är föremål för handel på reglerad marknad.
——————————————————————————————
Bestämmelserna i 1 a, 5 och 5 a § i detta kapitel ska tillämpas på de emittenter som har sitt
bolagsrättsliga säte i Finland och vars emitterade aktier är föremål för handel på en reglerad
marknad.
1a§
Offentliggörande av väsentliga närståendetransaktioner
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En aktieemittent ska offentliggöra en sådan i 5 kap. 14 a § eller 6 kap. 4 eller 4 a § i aktiebolagslagen avsedd närståendetransaktion som är väsentlig för aktieägarna. En sådan närståendetransaktion ska offentliggöras senast när transaktionen blir bindande för bolaget.
I samband med offentliggörandet av en i 1 mom. avsedd närståendetransaktion ska emittenten uppge namnet på den närstående parten, närståenderelationens art samt transaktionens datum och värde. Dessutom ska emittenten lägga fram tillräcklig information för bedömning av
huruvida transaktionen är väsentlig för bolaget och för aktieägare som inte är närstående parter.
5§
Offentliggörande av kallelse till bolagsstämman
Aktieemittenten ska offentliggöra kallelse till bolagsstämma. Om ersättningspolicyn ska behandlas ska aktieemittenten på bolagsstämman också offentliggöra sitt förslag till ersättningspolicy.
5a§
Ersättningspolicyns innehåll och tillgänglighet
Av ersättningspolicyn ska utöver de centrala avtalsvillkoren framgå principerna för ersättning till styrelseledamöterna och ett eventuellt förvaltningsråds ledamöter samt till verkställande direktören och dennes eventuella ersättare.
Aktieemittenten ska på sin webbplats hålla sin gällande ersättningspolicy enligt 5 kap. 3 a §
i aktiebolagslagen tillgänglig för allmänheten. Om emittentens bolagsstämma har röstat om ersättningspolicyn ska i det sammanhanget också informeras om omröstningens datum och resultat.
8§
Emittenters rätt att få information om sina delägare
Den som tillhandahåller investeringstjänster, den som sköter förvaltarregistrering enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) samt andra förvarare enligt lagen om värdepapperskonton (750/2012) är skyldig att på det sätt som avses i de nämnda
lagarna ge emittenter information om dess delägare.
Emittenten får i högst 12 månader förvara information som har samlats in på det sätt som
avses i 1 mom. En aktieägare som är en juridisk person har rätt att kräva rättelse av bristfällig
eller felaktig information.
Emittenten svarar för kostnaderna för insamling av information.
10 §
Bemyndigande att utfärda förordning
Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i den
ersättningspolicy som avses i detta kapitel och om hur informationen ska läggas fram för att
genomföra direktivet om aktieägarrättigheter.
10 kap.
Offentliggörande och tillgänglighållande av obligatorisk information
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5§
Tillgänglighållande av obligatorisk information på webbplatser
——————————————————————————————
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. ska emittenten i minst tio år hålla information som avses
i 7 kap. 7 b § tillgänglig för allmänheten på sin webbplats. Om ersättningsrapporter hålls tillgängliga i över tio år ska personuppgifter strykas i dem. Om emittentens bolagsstämma har röstat om en ersättningsrapport ska emittenten i det sammanhanget också lägga fram information
om omröstningens datum och resultat.
10 a kap.
Röstningsrådgivare
1§
Definition
Med röstningsrådgivare avses en sammanslutning vilken som sin affärsverksamhet analyserar information som offentliggjorts av emittenter av aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad för att på basis av informationen utarbeta rapporter till stöd för investerares
omröstningsbeslut eller genom att tillhandahålla råd och rekommendationer som relaterar till
utövandet av rösträtten.
2§
Tillämpningsområde
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på röstningsrådgivare som har sitt bolagsrättsliga
säte i Finland. Dessutom ska bestämmelserna tillämpas på sådana röstningsrådgivares verksamhet som har sitt bolagsrättsliga säte i en tredje stat, om tjänsterna tillhandahålls i Finland.
3§
Organisering av röstningsrådgivares verksamhet
En röstningsrådgivares verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt med beaktande av
arten och omfattningen av affärsverksamheten.
Röstningsrådgivaren ska minst en gång per år informera sina kunder om utarbetandet av sina
rapporter, råd och rekommendationer om utövande av rösträtten. Av informationen ska framgå
1) huvuddragen i de modeller som tillämpas,
2) de viktigaste informationskällor som används,
3) förfarandena för att säkra kvaliteten på undersökningarna, råden och röstningsrekommendationerna,
4) kvalifikationerna för den personal som deltar i utarbetandet,
5) hur marknadsförhållanden, rättsliga villkor, regleringsvillkor och börsbolagsspecifika
skillnader eventuellt beaktas,
6) huvuddragen i de röstningspolicyer som tillämpas för varje marknad, samt
7) sådana dialoger med börsbolag och andra referensgrupper som är relevanta för råd och
rekommendationer om utövande av rösträtt.
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Om en röstningsrådgivare helt eller delvis underlåter att utarbeta eller offentliggöra information som avses i 2 mom., ska röstningsrådgivaren offentliggöra en rapport om grunderna för
att bortse från kraven i 2 mom. och samtidigt ange eventuella alternativa förfaranden.
4§
Röstningsrådgivares informationsskyldighet
En röstningsrådgivare ska hålla information som avses i 3 § kostnadsfritt tillgänglig för allmänheten på sin webbplats. Informationen ska uppdateras minst en gång per år och den ska
omfatta de tre föregående kalenderåren.
5§
Hantering av intressekonflikter
En röstningsrådgivare ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter och, om sådana uppkommer, bemöta sina kunder i enlighet med god sed.
Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska röstningsrådgivaren tydligt ge kunden tillräckligt detaljerad information om intressekonfliktens art och orsaker samt om vilka åtgärder som
vidtagits för minimering av kundens risker, innan röstningsrådgivaren ger råd eller rekommendationer om utövande av rösträtten.
15 kap.
Administrativa påföljder
2§
Påföljdsavgift
Påföljdsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses
i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen:
1) bestämmelserna om förbud mot att lämna osann eller vilseledande information och om
opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information i 1 kap. 3 och 4 §,
2) bestämmelserna om skyldighet att offentliggöra prospekt i 3 kap. 1 och 2 §,
3) bestämmelserna om offentliggörande av information i 7 kap. 7, 7 b och 16 § samt 10 kap.
3 § 1 mom. och 4 § samt bestämmelserna om offentliggörande av väsentliga närståendetransaktioner i 8 kap. 1 a § och om ersättningspolicyns innehåll och tillgänglighet i 5 a § samt bestämmelsen om likabehandling av innehavare av obligationslån i 6 b §,
4) bestämmelserna om organisering av röstningsrådgivares verksamhet, informationsskyldighet och konflikthantering i 10 a kap. 3—5 §,
5) bestämmelserna om offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna erbjudande i
11 kap. 7—11, 13, 14, 16—19, 22—25 och 27 §,
6) bestämmelserna om rapportering om överträdelser i 12 kap. 3 §.
——————————————————————————————
Påföljdsavgift påförs dessutom för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser
som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1—3 mom. i denna paragraf samt sådana bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av prospektförordningen, öppenhetsdirektivet, marknadsmissbruksförordningen och direktivet om aktieägarrättigheter.
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16 kap.
Skadestånd
1§
Skadeståndsgrund
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en annan person skada genom förfarande
som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats
med stöd av den, mot marknadsmissbruksförordningen eller mot prospektförordningen eller
mot förordningar eller beslut som Europeiska kommissionen antagit med stöd av marknadsmissbruksförordningen, prospektförordningen, öppenhetsdirektivet eller direktivet om aktieägarrättigheter är skyldig att ersätta skadan.
———
Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019. Dess 15 kap. 2 § 1 och 5 mom. samt 16 kap. 1 §
träder dock i kraft först den 22 juli 2019.
En emittent ska första gången offentliggöra en ersättningsrapport enligt 7 kap. 7 b § för den
räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2020 eller därefter.
Denna lags 8 kap. 8 § 1 och 2 mom. träder i kraft den 24 september 2020.
Röstningsrådgivare ska inom sex månader från lagens ikraftträdande anpassa verksamhet
som avses i 10 a kap. till lagens krav.
Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President

Sauli Niinistö

Finansminister Petteri Orpo
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