Lag
om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 1 kap. 4 § 1 och 2 mom. samt 26 § 15
punkten underpunkt c, 15 kap. 2 § 1 mom., 6 mom. 4 punkten och 8 mom. samt 16 kap. 1 § 1
och 2 mom.,
sådana de lyder, 1 kap. 4 § 1 mom. och 26 § 15 punkten underpunkt c, 15 kap. 2 § 1 mom.,
6 mom. 4 punkten och 8 mom. samt 16 kap. 1 § 1 och 2 mom. i lag 1069/2017 samt 1 kap. 4 §
2 mom. i lag 294/2019, samt
fogas till 1 kap. en ny 7 a § och till 1 kap. 26 §, sådan den lyder i lag 1069/2017, en ny 16
punkt, till 6 b kap. nya 5 och 6 § samt till lagen ett nytt 9 a kap. som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
4§
Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare
På kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt tillhandahåller sidotjänster ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som föreskrivs
om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 b kap. 2, 5 och 6 §, 7 kap. 2 och 5 §, 6 § 1—3, 5 och 6
mom., 7—9, 12—14 och 16 §, 7 a och 9—11 kap., 13 kap. 1 och 6 §, om det är fråga om att
anlita ett anknutet ombud, 15 kap. och 16 kap. 2 § i denna lag samt i 3 kap. 16 § 1 mom., 4
kap. 6 § 2 mom., 5 kap. 12 och 14 § och 6 kap. i lagen om handel med finansiella instrument
(1070/2017) samt i 5 kap. 1 § 2 mom., i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.
På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om placeringsfonder ska i
fråga om dess tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6
kap. 1 § 2 mom. samt 2 § 1, 2 och 4 mom., 6 b kap. 5 och 6 §, 7 kap. 2, 5, 7—9, 12—14 och
16 §, 9 kap., 10 kap. 1—7 och 15 och 16 § samt 11, 12 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i
denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. På
AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 §
2 mom. samt 2 § 1, 2 och 4 mom., 6 b kap. 5 och 6 §, 7 kap. 2, 5, 7—9, 12—14 och 16 § samt
9—11 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om
marknader för finansiella instrument föreskrivs om värdepappersföretag.
——————————————————————————————
7a§
Överföring av information om aktieägares identitet samt medverkan till utövande av aktieägarrättigheter

Vad som i 9 a kap. föreskrivs om värdepappersföretags skyldighet att överföra information
om aktieägares identitet och medverka till utövande av aktieägarrättigheter ska tillämpas på
kreditinstitut som avses i 4 § 1 mom. samt på fondbolag och AIF-förvaltare som avses i 4 § 2
mom. i detta kapitel.
Vad som i 9 a kap. föreskrivs om värdepappersföretags skyldighet att överföra information
om aktieägares identitet och medverka till utövande av aktieägarrättigheter ska tillämpas på
utländska värdepappersföretag som avses nedan i 13 § 2 mom. och på utländska värdepapperscentraler som avses i 1 kap. 3 § 6 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, på utländska EES-fondbolag som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 19 punkten i lagen
om placeringsfonder och på sådana EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 2 kap. 2 § 2
mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
26 §
Övriga definitioner
I denna lag avses med
——————————————————————————————
15) betydande bindning en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade genom
——————————————————————————————
c) en varaktig förbindelse för båda eller alla till samma person genom ett kontrollförhållande,
16) direktivet om aktieägarrättigheter Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG
om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag.
II AVDELNINGEN
VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRVALTNING OCH STYRNING SAMT
ORGANISERING AV VERKSAMHETEN
6 b kap.
Förvaltnings- och styrningssystem
5§
Principerna för kapitalförvaltares ägarstyrning
En tillhandahållare av investeringstjänster som tillhandahåller kapitalförvaltning enligt 1
kap. 15 § 4 punkten (kapitalförvaltare) genom att investera kundmedel enligt 9 kap. 1 § i aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad, ska utarbeta principer för ägarstyrningen.
Av ägarstyrningsprinciperna ska framgå sambandet mellan ägarstyrningen och kapitalförvaltarens investeringsstrategi. Av principerna ska framgå förfarandena för uppföljning av sådana
bolags verksamhet som avses i 1 mom. i ärenden som är relevanta för kapitalförvaltarens investeringsstrategi samt för utövande av rösträtten och andra rättigheter som har samband med
aktierna. Dessutom ska av principerna framgå hur kapitalförvaltaren för en dialog med bolag
som avses i 1 mom. samt med dess övriga aktieägare och referensgrupper.
Kapitalförvaltaren ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra principerna och en årlig
rapport om hur de har förverkligats. Kapitalförvaltaren ska offentliggöra en utredning om sitt
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röstningsbeteende och åtminstone om de viktigaste omröstningarna samt om eventuellt anlitande av röstningsrådgivare enligt värdepappersmarknadslagen.
Om kapitalförvaltaren 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 kapitalförvaltaren motivera avvikelsen.
Vad som i 7 kap. 9 § föreskrivs om hantering av intressekonflikter i värdepappersföretag ska
tillämpas på kapitalförvaltare som utövar rösträtt i bolag som avses i 1 mom.
6§
Kapitalförvaltares rapporteringsskyldighet
Med institutionell investerare avses i denna paragraf försäkringsbolag som bedriver personförsäkring enligt försäkringsbolagslagen, pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsverksamhet enligt lagen om pensionsstiftelser samt försäkringskassor som bedriver tilläggspensionsverksamhet enligt lagen om försäkringskassor, eller motsvarande institutionella investerare som är verksamma inom EES-området och som av en kapitalförvaltare tillhandahålls
tjänster enligt 5 § 1 mom.
En kapitalförvaltare som tillhandahåller en institutionell investerare kapitalförvaltningstjänster ska årligen informera investeraren om hur kapitalförvaltaren följer kapitalförvaltningsavtalet som ingåtts med den institutionella investeraren och främjar uppnåendet av den institutionella investerarens avkastningsmål. Någon rapport behöver inte ges om kapitalförvaltaren offentliggör informationen på sin webbplats.
Information som avses i 2 mom. ska lämnas om
1) relevanta risker som är förenade med gjorda investeringar,
2) investeringsportföljens struktur, investeringarnas omsättningshastighet samt kostnaderna i
anslutning till omsättningshastigheten,
3) anlitande av röstningsrådgivare för engagemang i bolag som är investeringsobjekt, värdepappersutlåning i anslutning till engagemang samt användning av värdepappersutlåning för
engagemang på bolagsstämman,
4) grunderna för investeringsbeslut och beslutsförfaranden, samt om
5) eventuella intressekonflikter och hantering av sådana.
Kapitalförvaltaren kan rapportera information i enlighet med 2 och 3 mom. i samband med
sådan information som avses i 10 kap. 7 §.
9 a kap.
Överföring av information om aktieägares identitet samt medverkan till utövande av aktieägarrättigheter
1§
Tillämpningsområde
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på värdepappersföretag vilka tillhandahåller förvaring som sidotjänster, om
1) emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i Finland eller inom EES-området, och om
2) emittentens aktier är föremål för handel på en reglerad marknad.
2§
Information om aktieägares identitet
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Ett värdepappersföretag som förvarar aktier för aktieägares räkning ska på begäran av den
emittent som avses i 1 §, nedan bolaget, utan dröjsmål och trots eventuella sekretessbestämmelser meddela information om aktieägarnas identitet. Denna information ska på begäran
också lämnas till tredje part som bolaget anger.
Sådan information om aktieägares identitet som avses i 1 mom. är aktieägarens namn, personbeteckning eller någon annan identifikationskod, kontaktuppgifter och antal aktier, på begäran specificerade enligt aktieslag. Om värdepappersföretaget har kännedom om datum då
aktierna förvärvades, ska också detta på begäran uppges. En aktieägare som är en juridisk person har rätt att kräva rättelse av bristfällig eller felaktig information.
Om värdepappersföretaget förvarar aktier för ett annat värdepappersföretags eller någon annan förvarares räkning, ska det utan dröjsmål sända bolagets begäran om information till den
för vars räkning värdepappersföretaget förvarar aktierna. Värdepappersföretaget ska dessutom
utan dröjsmål meddela bolaget som framfört begäran uppgifter om det andra värdepappersföretaget eller den andra sammanslutningen.
Värdepappersföretaget får inte använda information som samlats in eller överlämnats på
detta sätt för något annat ändamål än för överföring av information om aktieägares identitet.
Värdepappersföretaget får i högst 12 månader förvara information om aktieägares identitet.
3§
Medverkan till utövande av aktieägarrättigheter
Ett värdepappersföretag ska omsorgsfullt vidta arrangemang som gör det möjligt för aktieägare att utöva sina rättigheter i bolaget.
Värdepappersföretaget ska utan dröjsmål till en aktieägare eller till en tredje part som denne
utsett överlämna standardiserad information som behövs för utövande av aktieägarrättigheterna, om bolaget inte överlämnar informationen direkt till aktieägaren eller till en tredje part
som denne utsett. Om informationen finns på bolagets webbplats ska det på motsvarande sätt
meddelas var den finns tillgänglig.
Värdepappersföretaget ska utan dröjsmål och enligt aktieägarens anvisningar, till bolaget
överlämna information som värdepappersföretaget fått från aktieägare och som behövs för utövande av aktieägarrättigheterna.
Om information som avses i 2 eller 3 mom. inte kan överlämnas direkt till bolaget eller till
en aktieägare eller till en tredje part som denne utsett, ska informationen förmedlas till följande värdepappersföretag i förvaringskedjan eller till ett annat företag som förvarar aktier.
På en sådan bekräftelse som avses i 5 kap. 23 a § i aktiebolagslagen och översänts till värdepappersföretaget ska tillämpas vad som föreskrivs i 2 och 4 mom.
4§
Kostnader
Ett värdepappersföretag ska på sin webbplats offentliggöra sin för varje tjänst specificerade
prislista om sådan insamling av information om aktieägares identitet som avses i 2 § samt
medverkan till utövande av aktieägarrättigheter enligt 3 §.
De avgifter som värdepappersföretaget tar ut ska vara icke-diskriminerande, rimliga samt
proportionerliga i förhållande till de faktiska kostnaderna för insamlingen av information.
15 kap.
Administrativa påföljder
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2§
Påföljdsavgift
Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen:
1) bestämmelsen i 2 kap. 4 § i denna lag som gäller användning av ordet ”bankir” eller
”bankirfirma” i sin firma eller annars i sin verksamhet,
2) bestämmelserna i 7 kap. 3 § i denna lag som gäller finansiering av förvärv av finansiella
instrument som ingår i värdepappersföretagets kapitalbas och mottagande av sådana instrument som pant samt Finansinspektionens beslut enligt 30 § i lagen om Finansinspektionen
som gäller begränsning av utdelning,
3) bestämmelserna om aktieägares identitet i 9 a kap. 2 § 1—4 mom. i denna lag, samt
4) bestämmelserna i 12 kap. i kreditinstitutslagen om upprättande och offentliggörande av
bokslut, verksamhetsberättelse och koncernbokslut.
——————————————————————————————
Bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som
föreskrivs i 1, 2 och 5 mom. dessutom
——————————————————————————————
4) bestämmelserna om förvaltnings- och styrningssystem i 6 b kap. 1—4 §,
——————————————————————————————
Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som
nämns i 1, 2 och 5—7 mom. i denna paragraf, dessutom de närmare bestämmelser och föreskrifter samt förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av resolutionsdirektivet, kreditinstitutsdirektivet, direktivet om marknader för finansiella instrument, direktivet
om aktieägarrättigheter samt EU:s tillsynsförordning och EU:s förordning om marknader för
finansiella instrument och som avses i nämnda moment.
——————————————————————————————
16 kap.
Skadestånds- och straffbestämmelser
1§
Skadeståndsskyldighet
Ett värdepappersföretag och ersättningsfonden är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat företagets kunder eller andra personer genom förfaranden
som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats
med stöd av den, mot EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och mot EU:s
tillsynsförordning samt mot förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av
EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning, direktivet
om marknader för finansiella instrument, kreditinstitutsdirektivet eller direktivet om aktieägarrättigheter eller mot ersättningsfondens stadgar.
Ett värdepappersföretags styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat värdepappersföretaget, aktieägare eller andra personer genom överträdelse av denna lag eller bestämmelser
som utfärdats med stöd av den, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument,
EU:s tillsynsförordning eller förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av
EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning, direktivet
om marknader för finansiella instrument, kreditinstitutsdirektivet eller direktivet om aktieägar-
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rättigheter. En skada anses ha orsakats av vårdslöshet, om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2
mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1—7 §, 8 § 1, 2, 4—8 mom. eller 9—14 § eller 12 kap. 1 eller 2
§ eller 3 § 1 eller 3 mom.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.
Denna lags 1 kap. 7 a §, 9 a kap. 1—3 § och 15 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten träder i kraft den
24 september 2020.
Värdepappersföretag ska anpassa verksamhet enligt 6 b kap. 5 och 6 § 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

6

