Lag
om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 7 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) nya 6 a
och 6 b § som följer:
7 kap.
Organisering av verksamheten
6a§
Principerna för AIF-förvaltares ägarstyrning i börsbolag
En AIF-förvaltare som investerar sina förvaltade AIF-fonders tillgångar i aktier i bolag som
är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument ska för dessa AIF-fonder utarbeta principer för ägarstyrningen.
Av ägarstyrningsprinciperna ska framgå sambandet mellan ägarstyrningen och AIF-fondens
investeringsstrategi. Av principerna ska framgå förfarandena för uppföljning av sådana bolags
verksamhet som avses i 1 mom. i ärenden som är relevanta för AIF-fondens investeringsstrategi samt för utövande av rösträtten och andra rättigheter som har samband med aktierna.
Dessutom ska av principerna framgå hur AIF-förvaltaren för en dialog med bolag som avses i
1 mom. samt med dess övriga aktieägare och referensgrupper.
En AIF-förvaltare ska kostnadsfritt på sin webbplats offentliggöra de principer som avses i
1 mom. samt årligen offentliggöra en utredning om hur principerna genomförts. AIFförvaltaren ska offentliggöra information om de viktigaste omröstningarna samt om hur den
rösträtt som tillkommer AIF-förvaltaren har utövats under rapportperioden. Dessutom ska
AIF-förvaltaren lägga fram en utredning om eventuellt anlitande av röstningsrådgivare enligt
värdepappersmarknadslagen.
Om en AIF-förvaltare 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 AIF-förvaltaren motivera avvikelsen.
6b§
AIF-förvaltares rapporteringsskyldighet
Med institutionell investerare avses i denna paragraf försäkringsbolag som bedriver personförsäkring enligt försäkringsbolagslagen (521/2008), 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 har investerat i en AIF-fond
som avses i 6 a § 1 mom.
En AIF-förvaltare ska årligen informera en institutionell investerare om hur den följer arrangemanget som avtalats med investeraren och främjar uppnåendet av investerarens avkast-

ningsmål. Någon rapport behöver inte ges om AIF-förvaltaren offentliggör informationen i anslutning till information som avses i 11 kap. 1 § eller 12 kap. 4 § eller 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.
———
Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.
En AIF-förvaltares verksamhet enligt 7 kap. 6 a och 6 b § ska anpassas till lagens krav inom
sex månader efter det att lagen trätt i kraft.
Helsingfors den 12 april 2019
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