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L a g

Nr 224

om ändring av lagen om placeringsfonder

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 7 § 1 mom., 12—15

och 17 §, 41 § 2 mom. 1 och 5 punkten, 69 § 3 mom., 81 § 5 mom. och 117 § 4 och 5 mom.,
ändras det inledande stycket i 1 § 2 mom., 2 § 1 punkten, den finska språkdräkten i 2 §

8 punkten, 2 § 9—11 punkten, 5 och 6 §, 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 10 och 16 §, 26 § 2 och
3 mom., 27 och 29 §, 34 § 2 mom., 38 § 1 mom., 41 § 1 mom. 11 punkten, 43 § 2 och 3 mom.,
48 § 3 mom., 50 § 2 mom., 51 §, 53 § 2 mom., 66 § 1 mom., det inledande stycket och
1 punkten i 69 § 1 mom., 69 § 2 mom., 71—74 §, det inledande stycket i 75 § 1 mom.,
76—78 §, 79 § 2 mom., 80 §, 81 § 1—3 och 6 mom., 82 och 84 §, 88 § 1 mom., 92 § 2—4
mom., 93 §, 94 § 2 mom., 96 § 3 mom., 97 §, 99 § 1 mom. 4 punkten, 103 § 2 mom. 1 punkten,
107 § 1 mom., 108 § 1 mom. 1 punkten, 109 § 3 mom., 113 § 1 mom. 1 punkten, 114 § 3
mom., 116 §, 117 § 1—3 mom., 121 och 123—125 §, rubriken för 20 kap., 127 § 3 mom.,
129 §, det inledande stycket och 3 punkten i 130 § 1 mom., 130 § 2 mom., 131 § 1 mom.,
132 och 134 §, det inledande stycket i 145 § 1 mom., det inledande stycket och 2 punkten
i 146 § samt 150 § 2 mom.,
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av dessa 53 § 2 mom. och 81 § 1 och 6 mom. sådana de lyder i lag 1522/2001, samt
fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till 2 § nya 12—15 punkter, till lagen nya 5 a—5 e och

9 a—9 d §, till 24 § ett nytt 3 mom., till 26 § ett nytt 4 mom., till lagen nya 26 a och 26 b §,
till 28 § ett nytt 3 mom., till lagen ett nytt 4 a kap., till 41 § nya 4 och 5 mom., till 45 § ett
nytt 3 mom., till 47 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till lagen
nya 71 a, 73 a, 80 a, 117 a och 126 a—126 d § samt till 144 § ett nytt 4 mom., som följer:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag tillämpas inte på marknadsföring
av fondföretags andelar om dessa marknads-
förs endast till yrkesmässiga investerare. Som
yrkesmässiga investerare skall anses
— — — — — — — — — — — — —

På fondbolag tillämpas lagen om värde-
pappersföretag (579/1996) enligt vad som
föreskrivs i denna lag.

2 §
I denna lag avses med
1) fondverksamhet anskaffning av medel

från allmänheten för kollektiva investeringar
och investering av medlen huvudsakligen i
finansiella instrument samt förvaltning av
placeringsfonden,
— — — — — — — — — — — — —

9) fondföretagsdirektivet rådets direktiv
(85/611/EEG) om samordning av lagar och
andra författningar som avser företag för
kollektiva investeringar i överlåtbara värde-
papper (fondföretag), jämte ändringar,

10) fondföretag en utländsk placeringsfond
och ett därmed jämförbart utländskt företag
för kollektiva investeringar,

11) hemstat den stat där ett fondföretag
eller förvaringsinstitut har fått auktorisation,

12) finansiellt instrument investeringsob-
jekt som avses i 2 § lagen om värdepappers-
företag, penningmarknadsinstrument och in-
låning i kreditinstitut,

13) penningmarknadsinstrument skuldför-
bindelser som normalt omsätts på penning-
marknaden samt är likvida och har ett värde
som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

14) icke-standardiserade derivatinstrument
andra än standardiserade derivatinstrument
som avses i 1 kap. 2 § lagen om handel med
standardiserade optioner och terminer
(772/1988) samt derivatinstrument som enligt
10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen är
jämförbara med sådana, samt med

15) betydande bindning vad som föreskrivs
i 4 a § kreditinstitutslagen (1607/1993).

5 §
Ett fondbolag får bedriva fondverksamhet

och till fondverksamheten väsentligen hö-
rande verksamhet, om denna inte är ägnad att
skada fondandelsägarnas intressen.

Dessutom får fondbolaget tillhandahålla
1) förmögenhetsförvaltning, enligt vad som

föreskrivs i 3 § 1 mom. 5 punkten lagen om
värdepappersföretag,

2) investerings- och finansieringsrådgiv-
ning som gäller investeringsobjekt, enligt vad
som föreskrivs i 16 § 1 mom. 4 punkten i den
lag som nämns i 1 punkten, samt

3) förvarings- och förvaltningstjänster för
andelar i placeringsfonder och fondföretag,
enligt vad som föreskrivs i 16 § 1 mom. 5
punkten i den lag som nämns i 1 punkten.

Ett fondbolag kan inte beviljas tillstånd
enbart för sådan verksamhet som avses i 2
mom. Ett fondbolag kan inte heller beviljas
tillstånd enbart för verksamhet som avses i 2
mom. 2 eller 3 punkten, om verksamhetstill-
stånd inte har beviljats eller samtidigt inte
söks också för verksamhet som avses i 2
mom. 1 punkten.

Om fondbolaget bedriver sådan verksam-
het som avses i 2 mom., föreskrivs i lagen om
värdepappersföretag om dess skyldighet att
höra till ersättningsfonden för investerar-
skydd.

5 a §
Finansinspektionen beviljar på ansökan

verksamhetstillstånd för fondbolag. Genom
förordning av finansministeriet föreskrivs om
de utredningar som skall fogas till tillstånds-
ansökan.

5 b §
Verksamhetstillstånd skall beviljas fin-

ländska aktiebolag om det med ledning av
utredning om aktieägarnas, med dessa enligt
2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jäm-
förbara personers samt de inom förvaltningen
verksamma personernas tillförlitlighet, van-
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del, erfarenhet och övriga lämplighet samt
med beaktande av den tilltänkta omfattningen
av sökandens affärsverksamhet kan säker-
ställas att fondbolaget kommer att ledas med
yrkesskicklighet samt enligt sunda och för-
siktiga affärsprinciper. En förutsättning för
beviljande av verksamhetstillstånd är dess-
utom att bolaget har sitt huvudkontor i
Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräck-
liga ekonomiska verksamhetsförutsättningar
och att det uppfyller de övriga krav som ställs
i denna lag, om det inte utgående från den
utredning som mottagits kan anses sannolikt
att en effektiv tillsyn över fondbolaget hindras
av en betydande bindning mellan fondbolaget
och någon annan juridisk eller fysisk person
eller av bestämmelser och administrativa
föreskrifter i en stat som inte hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
vilka tillämpas på en fysisk eller juridisk
person som har en sådan bindning. Verksam-
hetstillstånd kan beviljas också ett nytt
fondbolag innan det registreras.

Ansökan skall avgöras inom sex månader
efter att den mottagits eller, om ansökan har
varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat
in de handlingar och utredningar som behövs
för att avgöra saken. Beslut om verksamhets-
tillstånd skall dock alltid fattas inom 12
månader efter att ansökan mottagits. Om
beslut inte har meddelats inom denna tid, får
sökanden anföra besvär. Besvären anses i så
fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär
får anföras till dess att beslut har meddelats.
Finansinspektionen skall underrätta besvärs-
myndigheten om beslutet, om detta har
meddelats efter att besvär anförts. Beträffande
anförande och behandling av besvär som
avses i detta moment gäller i övrigt i
tillämpliga delar vad som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996).

Finansinspektionen skall innan ärendet
avgörs begära utlåtande om ansökan från
ersättningsfonden för investerarskydd, om
fondbolaget ansöker om tillstånd för verk-
samhet som avses i 5 § 2 mom.

Fondbolaget kan, om inte annat följer av
tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet
omedelbart efter att verksamhetstillståndet
har beviljats och, om verksamhetstillstånd har
beviljats för ett nytt företag, efter att fond-
bolaget har registrerats. Fondbolaget skall

underrätta Finansinspektionen om när det
inleder sin verksamhet.

5 c §
Finansinspektionen skall anmäla ett verk-

samhetstillstånd för registrering. Om tillstånd
har beviljats för verksamhet som avses i 5 §
2 mom., skall Finansinspektionen också för
kännedom underrätta ersättningsfonden för
investerarskydd om tillståndet. Ett verksam-
hetstillstånd som har beviljats för ett nytt
fondbolag skall registreras samtidigt som
företaget.

5 d §
I verksamhetstillståndet skall anges vilka

av de tjänster som avses i 5 § som fondbo-
laget har rätt att tillhandahålla utöver fond-
verksamheten. Finansinspektionen kan efter
att verksamhetstillståndet beviljats, på ansö-
kan av fondbolaget ändra verksamhetstillstån-
det till den del som anges i detta moment.

Finansinspektionen har, efter att ha hört
sökanden, rätt att förena verksamhetstillstån-
det med sådana för tillsynen nödvändiga
begränsningar och villkor som gäller fond-
bolagets affärsverksamhet.

5 e §
Ett fondbolags styrelse och verkställande

direktör skall leda fondbolaget med yrkes-
skicklighet samt enligt sunda och försiktiga
affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och
suppleanterna samt verkställande direktören
och dennes ställföreträdare skall vara tillför-
litliga personer som inte är försatta i konkurs
och vars handlingsbehörighet inte har begrän-
sats. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna
samt verkställande direktören och dennes
ställföreträdare skall dessutom ha sådan all-
män kännedom om fondverksamhet som är
nödvändig med beaktande av arten och
omfattningen av fondbolagets verksamhet.
Om fondbolaget har beviljats tillstånd för
verksamhet som avses i 5 § 2 mom. skall
styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt
verkställande direktören och dennes ställföre-
trädare dessutom ha sådan allmän kännedom
om investeringsverksamhet som är nödvändig
med beaktande av arten om omfattningen av
fondbolagets verksamhet. De styrelsemed-
lemmar som i enlighet med 8 § 2 mom. väljs
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av fondandelsägarna förutsätts inte ha kän-
nedom om fondverksamhet eller investerings-
verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte
vara tillförlitlig, om han eller hon under de
fem senaste åren genom en dom som vunnit
laga kraft har dömts till fängelsestraff eller
under de tre senaste åren till bötesstraff för ett
brott som kan anses visa att han eller hon är
uppenbart olämplig som fondbolagets styrel-
semedlem eller suppleant eller som verkställ-
ande direktör eller dennes ställföreträdare.

Finansinspektionen kan för viss tid, högst
fem år, förbjuda en person att vara ett
fondbolags styrelsemedlem eller suppleant
eller verkställande direktör eller dennes ställ-
företrädare, om

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har
ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oför-
siktighet och om det är uppenbart att detta
allvarligt kan skada stabiliteten i fondbolagets
eller i en av det förvaltad placeringsfonds
verksamhet, fondandelsägarnas eller investe-
rarnas ställning eller borgenärernas fördel,
eller om

2) denne inte uppfyller de krav som
föreskrivs i 1 mom.

Fondbolaget skall omedelbart underrätta
Finansinspektionen om utbyte av de personer
som avses i 1 mom.

6 §
Ett fondbolag skall ha ett aktiekapital på

minst 125 000 euro. Hela aktiekapitalet skall
vara tecknat när verksamhetstillståndet bevil-
jas.

Fondbolaget skall utöver det minimikapital
som föreskrivs i 1 mom. ha en kapitalbas som
utgör 0,02 hundradedelar av det belopp
varmed det sammanlagda värdet av de pla-
ceringsfonder som fondbolaget förvaltar
överskrider 250 miljoner euro. Fondbolagets
sammanlagda kapitalbas behöver emellertid
inte överstiga 10 miljoner euro.

Vid beräkningen av det kapitalkrav som
föreskrivs i 2 mom. skall i värdet av de
placeringsfonder som fondbolaget förvaltar
räknas in samtliga placeringsfonder som
fondbolaget förvaltar, inklusive de placer-
ingsfonder vilkas investeringsverksamhet har
getts i uppdrag åt ett annat bolag. Vid
beräkningen av kapitalkravet beaktas inte de

placeringsfonders tillgångar som fondbolaget
sköter på uppdrag av ett annat fondbolag.

Oavsett de krav som ställs i 2 mom. får
fondbolagets kapitalbas inte underskrida en
fjärdedel av de fasta kostnader som har
upptagits i den för föregående räkenskapspe-
riod godkända resultaträkningen eller, om det
efter att bokslutet fastställts har skett bety-
dande förändringar i fondbolagets verksam-
het, det belopp som Finansinspektionen har
fastställt på ansökan av fondbolaget.

Om fondbolaget bedriver verksamhet som
avses i 5 § 2 mom. skall dess kapitalbas alltid
uppfylla de krav som föreskrivs i 31 § lagen
om värdepappersföretag.

Finansinspektionen meddelar sådana när-
mare föreskrifter om tillämpningen av de krav
som i denna paragraf ställs på ett fondbolags
kapitalbas som behövs för att genomföra
fondföretagsdirektivet.

8 §
Fondbolagets styrelse skall ha minst tre

medlemmar.
— — — — — — — — — — — — —

9 §
Finansinspektionen beviljar på ansökan

verksamhetstillstånd för ett förvaringsinstitut.
Genom förordning av finansministeriet före-
skrivs om de utredningar som skall fogas till
tillståndsansökan.
— — — — — — — — — — — — —

9 a §
Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut

skall beviljas finländska aktiebolag om det
med ledning av utredning om aktieägarnas,
med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappers-
marknadslagen jämförbara personers samt de
inom förvaltningen verksamma personernas
tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga
lämplighet samt med beaktande av den
tilltänkta omfattningen av sökandens affärs-
verksamhet kan säkerställas att förvaringsin-
stitutet kommer att ledas med yrkesskick-
lighet samt enligt sunda och försiktiga af-
färsprinciper. En förutsättning för beviljande
av verksamhetstillstånd är dessutom att bo-
laget har sitt huvudkontor i Finland, tillför-
litlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska
verksamhetsförutsättningar och att det upp-
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fyller de övriga krav som ställs i denna lag,
om det inte utgående från den utredning som
mottagits kan anses sannolikt att en effektiv
tillsyn över förvaringsinstitutet hindras av en
betydande bindning mellan förvaringsinstitu-
tet och någon annan juridisk eller fysisk
person eller av bestämmelser och administra-
tiva föreskrifter i en stat som inte hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
vilka tillämpas på en fysisk eller juridisk
person som har en sådan bindning. Verksam-
hetstillstånd kan beviljas också ett nytt
förvaringsinstitut innan det registreras.

Ansökan skall avgöras inom sex månader
efter att den mottagits eller, om ansökan har
varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat
in de handlingar och utredningar som behövs
för att avgöra saken. Beslut om verksamhets-
tillstånd skall dock alltid fattas inom 12
månader efter att ansökan mottagits. Om
beslut inte har meddelats inom denna tid, får
sökanden anföra besvär. Besvären anses i så
fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär
får anföras till dess att beslut har meddelats.
Finansinspektionen skall underrätta besvärs-
myndigheten om beslutet, om detta har
meddelats efter att besvär anförts. Beträffande
anförande och behandling av besvär som
avses i detta moment gäller i övrigt i
tillämpliga delar vad som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen.

Förvaringsinstitutet kan, om inte annat
följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verk-
samhet omedelbart efter att verksamhetstill-
ståndet har beviljats och, om verksamhets-
tillstånd har beviljats för ett nytt företag, efter
att förvaringsinstitutet har registrerats. För-
varingsinstitutet skall underrätta Finansin-
spektionen om när det inleder sin verksamhet.

9 b §
Finansinspektionen skall anmäla ett förva-

ringsinstituts verksamhetstillstånd för regi-
strering. Ett verksamhetstillstånd som har
beviljats för ett nytt förvaringsinstitut skall
registreras samtidigt som företaget.

9 c §
I ett förvaringsinstituts verksamhetstill-

stånd skall anges vilka av de tjänster som
avses i 9 § 2 mom. som förvaringsinstitutet
har rätt att tillhandahålla utöver förvarings-

verksamheten. Finansinspektionen kan efter
att verksamhetstillståndet beviljats, på ansö-
kan av förvaringsinstitutet ändra verksam-
hetstillståndet till den del som anges i detta
moment.

Finansinspektionen har, efter att ha hört
sökanden, rätt att förena verksamhetstillstån-
det med sådana för tillsynen nödvändiga
begränsningar och villkor som gäller förva-
ringsinstitutets affärsverksamhet.

9 d §
Ett förvaringsinstituts styrelse och verk-

ställande direktör skall leda förvaringsinsti-
tutet med yrkesskicklighet samt enligt sunda
och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemed-
lemmarna och suppleanterna samt verkställ-
ande direktören och dennes ställföreträdare
skall vara tillförlitliga personer som inte är
försatta i konkurs och vars handlingsbehö-
righet inte har begränsats. Styrelsemedlem-
marna och suppleanterna samt verkställande
direktören och dennes ställföreträdare skall
dessutom ha sådan allmän kännedom om
förvaringsinstitutsverksamhet som är nödvän-
dig med beaktande av arten och omfattningen
av förvaringsinstitutets verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte
vara tillförlitlig, om han eller hon under de
fem senaste åren genom en dom som vunnit
laga kraft har dömts till fängelsestraff eller
under de tre senaste åren till bötesstraff för ett
brott som kan anses visa att han eller hon är
uppenbart olämplig som förvaringsinstitutets
styrelsemedlem eller suppleant eller som
verkställande direktör eller dennes ställföre-
trädare.

Finansinspektionen kan för viss tid, högst
fem år, förbjuda en person att vara ett
förvaringsinstituts styrelsemedlem eller sup-
pleant eller verkställande direktör eller dennes
ställföreträdare, om

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har
ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oför-
siktighet och om det är uppenbart att detta
allvarligt kan skada stabiliteten i förvarings-
institutets verksamhet eller i en sådan placer-
ingsfonds verksamhet vars tillgångar förva-
ringsinstitutet förvarar enligt 31 §, fondan-
delsägarnas eller investerarnas ställning eller
borgenärernas fördel, eller om

2) denne inte uppfyller de krav som
föreskrivs i 1 mom.
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Förvaringsinstitutet skall omedelbart un-
derrätta Finansinspektionen om utbyte av de
personer som avses i 1 mom.

10 §
Ett förvaringsinstitut skall ha ett aktieka-

pital på minst 730 000 euro. Hela aktiekapi-
talet skall vara tecknat när verksamhetstill-
ståndet beviljas.

16 §
På fondbolag och förvaringsinstitut tilläm-

pas vad som i 14 och 15 § lagen om
värdepappersföretag föreskrivs om anmälan
om förvärv av aktier samt om rätten att
motsätta sig förvärv.

24 §
— — — — — — — — — — — — —

Om fondbolaget inte har inlett fondverk-
samhet inom två år efter att dess stadgar första
gången fastställts i enlighet med 43 § skall
fastställelsen av stadgarna anses ha förfallit.

26 §
— — — — — — — — — — — — —

Fondbolaget skall inom sin fondverksam-
het och vid organiseringen av sin affärsverk-
samhet undvika intressekonflikter och, när
sådana är oundvikliga, se till att de placer-
ingsfonder som fondbolaget förvaltar, fon-
dandelsägarna och fondbolagets övriga kun-
der får en rättvis behandling. Finansinspek-
tionen kan meddela fondbolagen närmare
föreskrifter om undvikande av intressekon-
flikter.

Finansinspektionen kan i syfte att uppfylla
de krav som ställs i fondföretagsdirektivet
meddela fondbolagen närmare föreskrifter om
de förfaranden som fondbolagen i enlighet
med denna paragraf skall iaktta när de
bedriver fondverksamhet.

Ett fondbolag som bedriver verksamhet
som avses i 5 § 2 mom. 1 punkten får inte
investera sina kunders tillgångar i andelar i
placeringsfonder som fondbolaget förvaltar,
om det inte på förhand har fått kundens
godkännande.

26 a §
Ett fondbolag skall för sin verksamhet ha

minst ett fast förrättningsställe. Det kan

dessutom bedriva verksamhet på andra verk-
samhetsställen. Fondbolaget kan bedriva af-
färsverksamhet också genom ett ombud, om
anlitandet av ombud inte försvårar fondbo-
lagets riskkontroll och interna kontroll eller
övrig skötsel av fondbolagets affärsverksam-
het.

När fondbolaget låter ett ombud sköta
affärsverksamheten skall det se till att om-
budet fortlöpande ger fondbolaget de upp-
gifter som behövs för myndighetstillsynen
över fondbolaget samt för fondbolagets risk-
kontroll och interna kontroll, och att fond-
bolaget kan lämna dessa uppgifter vidare till
Finansinspektionen.

Ett fondbolag som har för avsikt att bedriva
affärsverksamhet genom ett ombud som inte
hör till samma konsolideringsgrupp eller till
samma i lagen om andelsbanker och andra
kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001)
avsedda sammanslutning som fondbolaget,
skall anmäla detta till Finansinspektionen
innan verksamheten överförs till ombudet.
Anmälan behövs inte om fondbolaget endast
i obetydlig omfattning bedriver affärsverk-
samhet genom ombud. Betydande förändring-
ar i avtalsförhållandet mellan fondbolaget och
ombudet skall anmälas till Finansinspektio-
nen. Finansinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om innehållet i anmälan samt om
när den affärsverksamhet som bedrivs genom
ombud, med beaktande av verksamhetens art
och omfattning, kan anses vara obetydlig.

26 b §
Anlitandet av ombud får inte hindra fond-

bolaget att handla i överensstämmelse med
deras intresse som äger andelar i placerings-
fonder som förvaltas av fondbolaget. Det
ombud som fondbolaget anlitar skall ha
tillräcklig yrkesskicklighet med beaktande av
de uppgifter som anförtrotts ombudet. Fond-
bolaget skall se till att det när som helst under
uppdraget kan ge ombudet ytterligare anvis-
ningar och återkalla uppdraget med omedel-
bar verkan om detta ligger i andelsägarnas
intresse.

Om ett ombud anlitas för investeringsverk-
samheten måste ombudet vara en samman-
slutning som har fått tillstånd eller registrerats
för ändamålet och vars verksamhet med tanke
på stabiliteten är föremål till tillsyn. Om
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ombudet har hemort i en stat som inte hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
skall samarbetet mellan tillsynsmyndigheten
och Finansinspektionen säkerställas i tillräck-
lig utsträckning. Fondbolaget skall regelbun-
det meddela ombudet föreskrifter om de
allmänna grunderna för investeringsverksam-
heten.

För skötsel av uppgifter i samband med
förvaltningen av en placeringsfond får såsom
ombud inte anlitas placeringsfondens förva-
ringsinstitut eller någon annan sammanslut-
ning vars intressen kan stå i konflikt med
fondbolagets eller andelsägarnas intressen.
Avtal om överföring av fondbolagets ansvar
på tredje part är ogiltiga. På ombudet tilläm-
pas 133 § 1 mom.

Till den del det är fråga om uppgifter som
hör till förvaltningen av en placeringsfond
och om förvaringsinstitutets uppgifter enligt
31 § 1 mom., får fondbolaget eller dess
ombud och förvaringsinstitutet för en placer-
ingsfond som fondbolaget förvaltar inte ha
gemensam personal.

I en placeringsfonds fondprospekt och
förenklade fondprospekt skall nämnas till
vilken del fondbolaget anlitar ombud i sin
verksamhet.

27 §
En placeringsfonds tillgångar (minimikapi-

tal) skall uppgå till minst två miljoner euro
och fonden skall ha minst 50 andelsägare. När
antalet fondandelsägare räknas skall som en
helhet betraktas en fondandelsägare jämte
sådana i 1 kap. 5 § bokföringslagen avsedda
sammanslutningar och därmed jämförbara
utländska företag som fondandelsägaren har
bestämmande inflytande i. Minimikapitalet
samt minimiantalet fondandelsägare skall
uppnås inom sex månader efter att placer-
ingsfonden har inlett sin verksamhet.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl, i
syfte att säkra förtroendet för värdepappers-
marknaden eller trygga fondandelsägarnas
intressen, bevilja undantag från den i 1 mom.
angivna tid inom vilken placeringsfondens
minimikapital samt minimiantalet fondandel-
sägare skall uppnås, för högst sex månader
efter utgången av den tid som avses i 1 mom.

Fondbolaget skall omedelbart underrätta
Finansinspektionen då det minimikapital eller

det minimiantal fondandelsägare som avses i
1 mom. uppnår, överskrider eller sjunker
under den i momentet angivna gränsen.

28 §
— — — — — — — — — — — — —

Finansinspektionen meddelar närmare fö-
reskrifter om anmälan av de i 27 § avsedda
uppgifterna om placeringsfonders kapital och
antalet andelsägare och de i 1 och 2 mom.
avsedda uppgifterna om placering av placer-
ingsfonders tillgångar.

29 §
Ett fondbolags styrelse skall godkänna

målsättningen och sättet för utövande av den
rösträtt på aktiebolags bolagsstämma, som de
i placeringsfondens tillgångar ingående ak-
tierna medför. I fondprospektet skall uppges
målsättningen för ägarutövandet. I placerings-
fondens halvårsrapport och årsberättelse skall
redogöras för hur den rösträtt som tillkommer
placeringsfonden har utövats under rapport-
perioden.

4 a kap.

Fondbolags soliditet och riskkontroll

30 a §
Ett fondbolag får inte i sin verksamhet ta

så stora risker att dess soliditet utsätts för
väsentlig fara. Fondbolaget skall ha med
hänsyn till verksamheten tillräcklig intern
kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem.

På överföringen av uppgifter som ansluter
sig till ett fondbolags riskkontroll och övriga
interna kontroll till ett företag som inte hör till
samma konsolideringsgrupp eller till samma
i lagen om andelsbanker och andra kreditin-
stitut i andelslagsform avsedda sammanslut-
ning som fondbolaget skall tillämpas 26 a §
2 och 3 mom.

Finansinspektionen meddelar närmare fö-
reskrifter om de krav som ställs på de i 1
mom. avsedda riskkontrollsystemen och på
den övriga interna kontrollen samt på en
tillförlitlig förvaltning liksom om anmälan
som avses i 2 mom. och om när uppgifter som
har överförts till ett annat företag, med
beaktande av verksamhetens art och omfatt-
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ning, kan anses vara så obetydliga att någon
anmälan inte behöver göras.

30 b §
Om ett fondbolag bedriver verksamhet som

avses i 5 § 2 mom. skall dess likviditet vara
tryggad på ett med hänsyn till fondbolagets
verksamhet tillräckligt sätt.

30 c §
Ett fondbolags sammanlagda kapitalbas

skall alltid uppgå till minst det minimikapital
som föreskrivs i 6 §. Vid fusion mellan minst
två fondbolag kan Finansinspektionen bevilja
undantag från detta krav. Det övertagande
fondbolagets eller det nya fondbolagets ka-
pitalbas får emellertid inte sjunka under den
sammanlagda kapitalbas som de fusionerade
fondbolagen hade vid fusionstidpunkten.

Om fondbolagets kapitalbas sjunker under
det minimibelopp som anges i 6 §, skall
fondbolaget utan dröjsmål rapportera detta till
Finansinspektionen och vidta åtgärder för att
uppfylla de krav som ställs på kapitalbasen.
Finansinspektionen skall, efter att ha fått den
rapport som avses ovan eller efter att annars
ha fått besked om att kapitalbasen har sjunkit
under det i lagen angivna beloppet, sätta ut en
tid inom vilken kravet på kapitalbasen skall
vara uppfyllt, vid äventyr att verksamhets-
tillståndet återkallas. Om kravet inte uppfylls
inom den utsatta tiden kan Finansinspektio-
nen återkalla verksamhetstillståndet.

Om fondbolagets kapitalbas sjunker under
det belopp som anges i 6 § får fondbolaget
inte dela ut vinst eller annan avkastning på det
egna kapitalet, om inte Finansinspektionen
beviljar dispens för viss tid. Dispens kan
beviljas om fondbolaget har tillställt Finans-
inspektionen ett mellanbokslut som varit
föremål för revision och Finansinspektionen
anser att dispensen enligt vad som föreskrivs
i 2 mom. inte äventyrar fondbolagets möj-
ligheter att inom den utsatta tiden uppfylla
kapitalbaskravet.

Vid beräkning av fondbolagets kapitalbas
tilllämpas 72 § 3 mom. kreditinstitutslagen.

34 §
— — — — — — — — — — — — —

Fondbolaget skall omedelbart för kän-
nedom tillställa Finansinspektionen förva-

ringsinstitutsavtalet för en placeringsfond
som det förvaltar samt ändringar i avtalet.
— — — — — — — — — — — — —

38 §
Åtminstone en av de revisorer som avses

i 36 § 2 mom. skall minst sex gånger per år,
med minst en och högst tre månaders
intervaller, granska att fondandelsvärdet har
beräknats på rätt sätt.
— — — — — — — — — — — — —

41 §
I en placeringsfonds stadgar skall åtmin-

stone anges
— — — — — — — — — — — — —

11) när och var placeringsfondens pro-
spekt, förenklade prospekt, halvårsrapport
och, i sådana fall som avses i 95 §, kvartals-
rapport samt placeringsfondens och fondbo-
lagets årsberättelse hålls tillgängliga för all-
mänheten,
— — — — — — — — — — — — —

Om derivatinstrument används i placer-
ingsfondens investeringsverksamhet, skall i
fondens stadgar nämnas

1) derivatinstrumentens användningsända-
mål samt deras art och i vilken omfattning de
skall användas,

2) motparterna i icke-standardiserade de-
rivatinstrument, samt

3) de riskkontrollmetoder som fondbolaget
har för avsikt att tillämpa.

I placeringsfondens stadgar skall anges
1) om fondbolaget har för avsikt att ingå

låne- eller återköpsavtal avseende värdepap-
per och penningmarknadsinstrument som hör
till fondens tillgångar,

2) den maximala andel av placerings-
fondens investeringar i värdepapper och
penningmarknadsinstrument eller av dess till-
gångar som samtidigt kan vara föremål för
sådana avtal som avses i 1 punkten, samt

3) vilka i 1 mom. avsedda sammanslut-
ningars tjänster som fondbolaget har för
avsikt att anlita.

43 §
— — — — — — — — — — — — —

Finansinspektionen fastställer på ansökan
av fondbolaget en specialplaceringsfonds
stadgar och ändringar i dem. En specialpla-
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ceringsfonds stadgar och ändringar i dem
skall fastställas om de stämmer överens med
lagen och om det inte med stöd av erhållen
utredning kan anses sannolikt att finansmark-
nadens stabilitet eller funktion eller förtroen-
det för verksamheten på finansmarknaden
skulle äventyras och att de risker som är
förenade med specialplaceringsfondens in-
vesteringsverksamhet sprids i tillräcklig ut-
sträckning. Genom förordning av finansmi-
nisteriet kan meddelas närmare bestämmelser
om omständigheter som skall beaktas vid
bedömningen av den inverkan som special-
placeringsfondens verksamhet har på finans-
marknadens stabilitet och funktion samt på
förtroendet för verksamheten på finansmark-
naden. När Finansinspektionen fastställer spe-
cialplaceringsfondens stadgar och ändringar i
dem har den, efter att ha hört sökanden, rätt
att uppställa sådana begränsningar och villkor
för fondbolagets och specialplaceringsfon-
dens verksamhet som krävs för tillsynen.

En ändring av en placeringsfonds stadgar
träder i kraft en månad efter att Finansin-
spektionen har fastställt ändringen och fon-
dandelsägarna har underrättats om den så som
föreskrivs i placeringsfondens stadgar, om
inte Finansinspektionen med beaktande av
ändringens omfattning och fondandelsägarnas
intressen bestämmer något annat.

45 §
— — — — — — — — — — — — —

Finansinspektionen kan bestämma att en
emission av fondandelar skall avbrytas, om
detta är nödvändigt för att säkerställa förtro-
endet för värdepappersmarknaden, för att
trygga fondandelsägarnas intressen eller av
andra särskilt vägande skäl.

47 §
— — — — — — — — — — — — —

I fondbolagets stadgar kan föreskrivas att
fondandelarna kan avvika från varandra när
det gäller det belopp som fondbolaget debi-
terar en placeringsfond som ersättning för
förvaltningen av denna. I stadgarna skall
härvid föreskrivas under vilka förutsättningar
investerare kan teckna andelar som avviker
från varandra i fråga om ersättningen.
— — — — — — — — — — — — —

48 §
— — — — — — — — — — — — —

Placeringsfondens tillgångar värderas en-
ligt marknadsvärdet. Om något sådant inte
finns eller om på det grund av omständig-
heterna inte kan fås, skall värdet av ett
investeringsobjekt beräknas enligt de grunder
som anges i placeringsfondens stadgar. I
fondens stadgar skall även i övrigt bestämmas
närmare om beräkning av fondandelsvärdet.
— — — — — — — — — — — — —

50 §
— — — — — — — — — — — — —

Fondbolaget skall avbryta inlösen av fon-
dandelar om värdet av placeringsfondens
egendom eller antalet fondandelsägare un-
derskrider den gräns som bestäms i lag eller
i fondens stadgar, om situationen inte har
rättats till inom 90 dygn efter att gränsen
underskreds. Inlösningsförbudet tillämpas
emellertid inte före utgången av den tid som
avses i 27 §. I allt placeringsfondens mark-
nadsföringsmaterial skall medan avbrottet
pågår nämnas fondens exceptionella situation.

51 §
Finansinspektionen kan bestämma att in-

lösen av fondandelar skall avbrytas, om detta
är nödvändigt för att säkerställa förtroendet
för värdepappersmarknaden, för att trygga
fondandelsägarnas intressen eller av andra
särskilt vägande skäl.

53 §
— — — — — — — — — — — — —

Anteckningar i fondandelsregistret får gö-
ras först när hela teckningspriset för en
fondandel har betalts. Teckningspriset skall
betalas i pengar eller genom att placerings-
fonden ges värdepapper eller penningmark-
nadsinstrument som avses i 69 § 1 mom. 1
punkten till ett belopp som motsvarar teck-
ningspriset, så att fördelningen av olika slag
av värdepapper eller penningmarknadsinstru-
ment vid tidpunkten för bestämmandet av
teckningspriset motsvarar den i placerings-
fondens stadgar för varje enskilt slag av
värdepapper eller penningmarknadsinstru-
ment specificerade investeringsverksamheten
och värdepapperens eller penningmarknads-
instrumentens sammanlagda marknadsvärde
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motsvarar värdet av den fondandel som ges
mot dem.
— — — — — — — — — — — — —

66 §
Rätt att delta i en sådan placeringsfonds

fondandelsägarstämma vars fondandelar har
överförts till värdeandelssystemet har endast
fondandelsägare som tio dagar före stämman
har antecknats som ägare i fondandelsägar-
förteckningen, om inte något annat följer av
62 § 2 mom. När en fondandelsägares röstetal
räknas ut beaktas inte de fondandelar som
efter ovan nämnda dag har införts för ägaren
i fondandelsägarförteckningen.
— — — — — — — — — — — — —

69 §
Ett fondbolag får placera en placerings-

fonds tillgångar i
1) värdepapper och penningmarknads-

instrument med vilka bedrivs offentlig handel
på fondbörsens börslista eller med vilka
bedrivs handel på någon annan reglerad
marknadsplats som fungerar fortlöpande samt
är erkänd och öppen för allmänheten, och i
— — — — — — — — — — — — —

Finansinspektionen kan efter att ha bett
sammanslutningen av fondbolag om ett utlå-
tande meddela närmare föreskrifter om för-
utsättningarna för att en marknadsplats kan
anses uppfylla de krav som anges i 1 mom.
1 punkten.

71 §
Ett fondbolag får investera en placerings-

fonds tillgångar i penningmarknadsinstru-
ment som inte är föremål för handel på en
marknadsplats som avses i 69 § 1 mom.
1 punkten, under förutsättning att för emis-
sionen eller emittenten gäller bestämmelserna
om investerarskydd och inlåningsskydd samt
förutsatt att

1) emittenten eller garanten är en central-,
regional- eller lokalmyndighet eller central-
banken i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, Europeiska centralbanken,
Europeiska unionen eller Europeiska inves-
teringsbanken, en stat som inte hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller en delstat i en sådan stat, eller ett
internationellt offentligt samfund vilket som

medlem har minst en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, eller att

2) emittenten är en sammanslutning vars
emitterade värdepapper är föremål för handel
på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom.
1 punkten, eller att

3) emittenten eller garanten är en samman-
slutning vars stabilitet övervakas i enlighet
med grunder som definieras i Europeiska
gemenskapens lagstiftning, eller en samman-
slutning på vilken tillämpas och som iakttar
sådana bestämmelser om verksamhetens sta-
bilitet som motsvarar Europeiska gemenska-
pens lagstiftning, eller att

4) emittenten är någon annan sammanslut-
ning som har emitterat penningmarknads-
instrument på vilka tillämpas ett investerar-
skydd som motsvarar vad som föreskrivs
ovan i 1, 2 eller 3 punkten och att emittentens
eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro
samt förutsatt att emittenten upprättar och
offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets
direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslut-
ning som hör till en koncern bestående av ett
eller flera bolag som har emitterat värdepap-
per som är föremål för handel på en
marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1
punkten och som har specialiserat sig på att
finansiera koncernen, eller en sammanslut-
ning som har specialiserat sig på att finansiera
värdepapperisering som omfattas av kredit-
förstärkning från en bank.

Fondbolaget får investera högst en tionde-
del av en placeringsfonds tillgångar i andra
värdepapper och penningmarknadsinstrument
än sådana som avses i 69 § och i denna
paragraf.

71 a §
Ett fondbolag får investera en placerings-

fonds tillgångar i inlåning i kreditinstitut,
förutsatt att

1) inlåningen skall återbetalas på anmodan
eller kan lyftas och förfaller till betalning
inom 12 månader, och att

2) kreditinstitutet har sin hemort i en stat
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller, om kreditinstitutet har sin
hemort i en stat som inte hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att
på kreditinstitutet i dess hemstat tillämpas
tillsynsregler som motsvarar Europeiska ge-
menskapens lagstiftning.
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72 §
Ett fondbolag får investera tillgångar som

tillhör en placeringsfond som det förvaltar i
andelar i andra placeringsfonder eller fond-
företag, om fondernas eller företagens syfte är
att kollektivt investera medel som har an-
skaffats från allmänheten i sådana finansiella
instrument som avses i 2 § 12 punkten, om de
tillämpar riskspridningsprincipen och om de-
ras andelar direkt eller indirekt inlöses på
yrkande av innehavaren med medel ur dessa
företag för kollektiva investeringar. Placer-
ingsfondens tillgångar kan emellertid inte
investeras i andelar i en sådan placeringsfond
eller ett sådant fondföretag vars regler eller
bolagsordning föreskriver att sammanlagt
över en tiondedel av dess tillgångar får
investeras i andelar i andra placeringsfonder
eller fondföretag.

En placeringsfonds tillgångar kan investe-
ras i andelar i andra placeringsfonder eller
fondföretag än sådana som avses i fondföre-
tagsdirektivet under följande förutsättningar,
som avser den placeringsfond eller det fond-
företag som är investeringsobjekt:

1) enligt hemstatens lagstiftning skall in-
vesteringsobjektet vara föremål för tillsyn
som motsvarar den tillsyn som fastställs i
Europeiska gemenskapens lagstiftning och
det skall vara tillräckligt säkerställt att till-
synsmyndigheten samarbetar med Finansin-
spektionen,

2) skyddsnivån för andelsägarna skall
motsvara det skydd som andelsägare i en
placeringsfond och ett fondföretag har enligt
fondföretagsdirektivet, särskilt genom att reg-
lerna för separation av tillgångarna, in- och
utlåning och försäljning av överlåtbara vär-
depapper och penningmarknadsinstrument
som företaget inte innehar uppfyller villkoren
i fondföretagsdirektivet, och

3) över verksamheten skall offentliggöras
halvårsrapporter och årsberättelser, så att det
kan ske en värdering av tillgångar och skulder
samt intäkter och investeringsverksamhet
under rapportperioden.

De investeringar som avses i 2 mom. får
sammanlagt uppgå till högst tre tiondedelar av
placeringsfondens tillgångar.

Om en placeringsfonds tillgångar investe-
ras i andelar i sådana placeringsfonder eller
fondföretag som direkt eller genom delege-

ring förvaltas av samma fondbolag eller ett
annat bolag till vilket fondbolaget är anknutet
via gemensam företagsledning eller ägar-
kontroll eller genom ett betydande direkt eller
indirekt ägande, får detta fondbolag eller det
andra bolaget inte debitera avgifter för teck-
ning eller inlösen av placeringsfondens inve-
steringar i andelar i dessa andra placerings-
fonder eller fondföretag.

Ett fondbolag får investera högst en femte-
del av en placeringsfonds tillgångar i andelar
i en enda placeringsfond eller i ett enda
fondföretag.

Vid beräkning av de investeringsbegräns-
ningar som avses i detta kapitel beaktas inte
de placeringsfonders eller fondföretags till-
gångar som placeringsfondens tillgångar har
investerats i.

73 §
Av en placeringsfonds tillgångar får högst

en tiondedel investeras i samma emittents
värdepapper eller penningmarknadsinstru-
ment. Högst en femtedel får investeras i
inlåning i ett och samma kreditinstitut.

Riskexponeringen mot samma motpart får
vid investering i icke-standardiserade deri-
vatinstrument inte överstiga en tiondedel av
placeringsfondens tillgångar, om motparten är
ett kreditinstitut som avses i 71 a § och, i
andra fall, en tjugondedel av placerings-
fondens tillgångar.

Sådana investeringar i en och samma
emittents värdepapper eller penningmark-
nadsinstrument som överstiger en tjugondedel
av placeringsfondens tillgångar får samman-
lagt uppgå till högst två femtedelar av
placeringsfondens tillgångar. Denna begräns-
ning tillämpas inte på inlåning och inte heller
på investering i sådana icke-standardiserade
derivatinstrument i vilka motparten är ett
kreditinstitut som avses i 71 a §.

Sammanlagt högst en femtedel av en
placeringsfonds tillgångar får investeras i en
och samma emittents värdepapper och pen-
ningmarknadsinstrument, i inlåning som mot-
tagits av sammanslutningen eller i sådana
icke-standardiserade derivatinstrument som
för placeringsfonden innebär en riskexpone-
ring mot den ifrågavarande sammanslutning-
en.

Vid beräkningen av de gränser som anges
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i denna paragraf samt i 75 §, 76 § 1 mom. och
77 § 1 mom. skall sammanslutningar som
enligt 1 kap. 6 § bokföringslagen hör till
samma koncern betraktas som en helhet. Utan
hinder av detta får emellertid sammanlagt
högst en femtedel av placeringsfondens till-
gångar investeras i värdepapper och penning-
marknadsinstrument som har emitterats av
sammanslutningar inom samma koncern.

73 a §
Utan hinder av de gränser som fastställs i

73 § får ett fondbolag investera sammanlagt
högst en femtedel av en placeringsfonds
tillgångar i en och samma emittents aktier
eller masskuldebrev, om syftet med placer-
ingsfondens investeringsverksamhet enligt
fondens stadgar är att efterbilda sammansätt-
ningen av ett visst aktieindex eller index för
masskuldebrev som är allmänt känt på fi-
nansmarknaden. Det index som efterbildas
skall ha en tillräckligt diversifierad samman-
sättning och utgöra en tillräckligt noggrann
referens för den marknad vars utveckling det
hänför sig till. Tillräckliga uppgifter skall
offentliggöras om indexets sammansättning
och utveckling.

Under de förutsättningar som nämns i
1 mom. får fondbolaget i en och samma
emittents aktier eller masskuldebrev investera
högst 35 hundradedelar av en placeringsfonds
tillgångar, om detta är motiverat på grund av
exceptionella marknadsvillkor och särskilt på
reglerade marknader där vissa värdepapper i
hög grad dominerar. Investeringar upp till
denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda
emittent.

74 §
Ett fondbolag får av tillgångarna i placer-

ingsfonder som det förvaltar, i ett och samma
aktiebolags aktier investera högst ett belopp
som inte överstiger en tiondedel av bolagets
aktiekapital eller en tjugondedel av det
röstetal som samtliga aktier medför. De ovan
nämnda begränsningarna skall tillämpas
också då en placeringsfonds tillgångar inve-
steras i sådana placeringsfonders eller fond-
företags andelar som inte på anmodan löses
in direkt eller indirekt med medel ur dessa
företag för kollektiva investeringar.

Fondbolaget får till en placeringsfond
förvärva högst en tiondedel av en och samma
emittents

1) aktier utan rösträtt,
2) masskuldebrev, och
3) penningmarknadsinstrument.
Fondbolaget får till en placeringsfond

förvärva högst en fjärdedel av andelarna i en
och samma placeringsfond eller ett och
samma fondföretag.

De begränsningar som nämns i 2 mom.
2 och 3 punkten samt i 3 mom. behöver inte
iakttas om det vid förvärvstidpunkten inte är
möjligt att beräkna det sammanlagda antalet
masskuldebrev eller penningmarknadsinstru-
ment eller nettoantalet emitterade andelar i en
placeringsfond eller i ett fondföretag.

75 §
Utan hinder av 73 § 1, 3 och 4 mom. får

ett fondbolag investera högst en fjärdedel av
en placeringsfonds tillgångar i en och samma
emittents masskuldebrev, om
— — — — — — — — — — — — —

76 §
Utan hinder av 73 § 1, 3 och 4 mom. samt

74 § 2 mom. 2 och 3 punkten får ett fondbolag
investera högst 35 hundradedelar av en
placeringsfonds tillgångar i en och samma
emittents eller garants värdepapper eller
penningmarknadsinstrument, förutsatt att
emittenten eller garanten är finska staten, en
finländsk kommun eller samkommun eller en
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, en delstat eller något annat lokalt
offentligt samfund i en sådan stat, någon
annan medlemsstat i Organisationen för eko-
nomiskt samarbete och utveckling OECD
eller ett internationellt offentligt samfund
vilket som medlem har minst en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fondbolaget får med tillämpning av prin-
cipen om riskspridning investera mer än 35
hundradedelar av en placeringsfonds tillgång-
ar i sådana värdepapper eller penningmark-
nadsinstrument som avses i 1 mom. En
förutsättning är att ett omnämnande av detta
har tagits in i placeringsfondens stadgar och
att värdepapperen eller penningmarknadsin-
strumenten enligt stadgarna härrör från minst
sex olika emissioner och förutsatt att avsikten
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inte är att i en och samma emission investera
ett belopp som överstiger 3 tiondedelar av
fondens tillgångar samt förutsatt att fondan-
delsägarna kan garanteras motsvarande skydd
som i en placeringsfond som iakttar de
begränsningar som nämns i 73 § 1, 3 och
4 mom. och 74 § 2 mom. 2 och 3 punkten.

77 §
Ovan i 73 § 1—4 mom., 75 § och 76 §

1 mom. avsedda investeringar i en och samma
emittents värdepapper eller penningmark-
nadsinstrument eller i inlåning som den
mottagit eller i icke-standardiserade derivat-
instrument i vilka sammanslutningen är mot-
part, får inte överstiga ett belopp som
motsvarar 35 hundradedelar av placerings-
fondens tillgångar.

Sådana värdepapper och penningmark-
nadsinstrument som avses 75 § och 76 § 1
mom. behöver inte beaktas vid tillämpningen
av den i 73 § 3 mom. nämnda två femtedels
begränsningen.

De ovan i detta kapitel angivna begräns-
ningarna behöver inte iakttas när tecknings-
rätter som har samband med värdepapper eller
penningmarknadsinstrument som ingår i pla-
ceringsfondens tillgångar utnyttjas. Om be-
gränsningarna har överskridits av skäl som är
oberoende av fondbolaget eller på grund av
att teckningsrätter har utnyttjats, skall fond-
bolaget i sin fondverksamhet i första hand
rätta till detta förhållande i överensstämmelse
med fondandelsägarnas intressen.

78 §
Ett fondbolag får vid investering av en

placeringsfonds tillgångar, med iakttagande
av principen om riskspridning avvika från de
begränsningar som anges i 72, 73, 73 a, 75
och 76 § samt i 77 § 1 mom. under högst sex
månader efter att fondverksamheten inletts.

79 §
— — — — — — — — — — — — —

Investeringar enligt 1 mom. kan göras
endast om de begränsningar som nämns i 72,
73, 74 och 75 §, 76 § 1 mom. och 77 §
1 mom. iakttas i bolagets verksamhet. Om de
i 72 §, 73 § 1 och 3 mom., 75 §, 76 § 1 mom.
och 77 § 1 mom. avsedda begränsningarna
överskrids till följd av att teckningsrätter

utnyttjas eller av skäl som är oberoende av
fondbolaget eller när det fråga om en av
fondbolaget förvaltad placeringsfond vars
verksamhet har inletts under de senaste sex
månaderna, skall i tillämpliga delar iakttas
77 § 3 mom. och 78 §.

80 §
Ett fondbolag får investera en placerings-

fonds tillgångar i sådana standardiserade
derivatinstrument som avses i 1 kap. 2 § lagen
om handel med standardiserade optioner och
terminer samt i därmed enligt 10 kap. 1 a §
värdepappersmarknadslagen jämförbara deri-
vatinstrument, inklusive motsvarande kon-
tantavräknade instrument, samt i icke-stan-
dardiserade derivatinstrument, förutsatt att

1) de underliggande tillgångarna utgörs av
instrument som avses i 2 § 12 punkten,
finansiella index, räntesatser, växelkurser
eller utländska valutor, som motsvarar de
investeringsmål som anges i placerings-
fondens stadgar,

2) motparten vid affärer med icke-standar-
diserade derivatinstrument är en sammanslut-
ning som omfattas av tillsyn i enlighet med
Europeiska gemenskapens lagstiftning eller
en sammanslutning på vilken tillämpas och
som iakttar tillsynsregler som motsvarar
Europeiska gemenskapens lagstiftning, och
att

3) fondbolaget från dag till dag tillförlitligt
och verifierat kan värdera de icke-standardi-
serade derivatinstrumenten samt att de vid
varje tidpunkt, på fondbolagets initiativ, kan
säljas, omvandlas i pengar eller avslutas
genom en utjämnande transaktion till gängse
värde.

Den totala riskexponeringen för en placer-
ingsfonds derivatinstrument får inte över-
skrida det sammanlagda nettovärdet av fon-
dens samtliga investeringar. Vid riskanalysen
beaktas nuvärdet av placeringsfondens till-
gångar, motpartsrisken, marknadsprogno-
serna och den tid som behövs för att
omvandla investeringarna i pengar.

Fondbolaget skall använda sig av riskkon-
trollmetoder som möjliggör kontinuerlig upp-
följning och mätning av vilka risker som är
förknippade med enskilda investeringar samt
hur dessa risker påverkar den totala riskex-
poneringen för placeringsfondens invester-
ingar.
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Fondbolaget skall varje år meddela Finans-
inspektionen vilka typer av derivatinstrument
som har använts i de av fondbolaget för-
valtade placeringsfondernas investeringsverk-
samhet, vilka risker som är förknippade med
derivatinstrumenten, vilka riskanalysmetoder
som har använts samt vilka kvantitativa
begränsningar som gäller, på det sätt som
Finansinspektionen närmare föreskriver.

80 a §
När en placeringsfonds tillgångar investe-

ras i derivatinstrument får de investerings-
gränser som anges i detta kapitel inte över-
skridas. När begränsningarna beräknas beak-
tas emellertid inte investeringar i derivat-
instrument vilkas underliggande tillgångar
utgörs av finansiella index som uppfyller
förutsättningarna i 73 a § 1 mom.

Om ett värdepapper eller ett penningmark-
nadsinstrument innefattar ett derivatinstru-
ment skall detta beaktas när de krav som
anges i 80 § och i denna paragraf iakttas.

81 §
I syfte att främja en effektiv förmögen-

hetsförvaltning får ett fondbolag ingå låne-
och återköpsavtal avseende värdepapper och
penningmarknadsinstrument som hör till en
placeringsfonds tillgångar, om de clearas av
en clearingorganisation som avses i värde-
pappersmarknadslagen eller av ett optionsfö-
retag som avses i lagen om handel med
standardiserade optioner och terminer eller i
en motsvarande utländsk sammanslutning
eller, om clearingen sker någon annanstans,
om motparten är en i värdepappersmark-
nadslagen avsedd värdepappersförmedlare
och villkoren är sedvanliga och allmänt kända
på marknaden.

Värdepapper och penningmarknadsinstru-
ment som ingår i en placeringsfonds tillgång-
ar kan överlåtas som skuld och återköpsavtal
om dem kan ingås endast mot tillräcklig
säkerhet. Fondbolaget skall dagligen se till att
säkerhetens värde är tillräckligt under hela
giltighetstiden för låne- eller återköpsavtalet.
Clearingorganisationen eller optionsföretaget
eller en annan sammanslutning under Finans-
inspektionens eller motsvarande behöriga
myndighets tillsyn skall för fondens räkning
förvara säkerheten till utgången av låne- eller
återköpsavtalet.

En placeringsfond får ingå låneavtal till
sammanlagt högst en fjärdedel av värdet av
sina investeringar i värdepapper och penning-
marknadsinstrument. Begränsningen gäller
inte låneavtal som kan sägas upp och avser
värdepapper vilka på anmodan omedelbart
kan återfås.
— — — — — — — — — — — — —

Finansinspektionen kan meddela närmare
föreskrifter om fondbolagets rätt att ingå låne-
eller återköpsavtal om värdepapper och pen-
ningmarknadsinstrument som hör till en pla-
ceringsfonds tillgångar.

82 §
Ett fondbolag får inte för en placerings-

fonds räkning utan täckning avyttra värde-
papper, penningmarknadsinstrument eller de-
rivatinstrument.

84 §
Ett fondbolag får inte bevilja kredit av en

placeringsfonds tillgångar och inte heller
ställa borgen eller annan säkerhet för tredje
parts åtaganden. Till en placeringsfond kan
dock förvärvas värdepapper, penningmark-
nadsinstrument eller derivatinstrument som
inte är helt betalda.

88 §
När en specialplaceringsfonds investe-

ringsverksamhet förutsätter det kan dess
stadgar avvika från 45, 48 och 49 § samt från
98 § 1 och 2 mom.
— — — — — — — — — — — — —

92 §
— — — — — — — — — — — — —

Fondprospektet skall innehålla väsentlig
och tillräcklig information om målsättning-
arna för placeringsfondens investeringsverk-
samhet samt om fondens övriga egenskaper,
om det fondbolag som förvaltar placerings-
fonden samt om det förvaringsinstitut som
placeringsfonden anlitar för att investerare
skall kunna göra en tillförlitlig bedömning av
placeringsfonden och särskilt av de risker som
är förenade med den.

Genom förordning av finansministeriet
föreskrivs närmare om fondprospektets in-
nehåll samt hur informationen skall fram-
ställas.
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Vid all marknadsföring av en placerings-
fond skall nämnas fondprospektet samt var
det finns att få eller hur allmänheten annars
kan ta del av det.
— — — — — — — — — — — — —

93 §
Ett fondbolag skall för varje placeringsfond

som det förvaltar offentliggöra ett förenklat
fondprospekt som skall uppdateras.

Det förenklade fondprospektet skall in-
nehålla väsentlig och tillräcklig information
om målsättningarna för placeringsfondens
investeringsverksamhet och om de risker som
är förenade med den samt om fondens
kostnadsstruktur och förvaltning, för att in-
vesterare tillförlitligt skall kunna bedöma
placeringsfonden och särskilt de risker som är
förenade med den.

Genom förordning av finansministeriet
föreskrivs närmare om det förenklade fond-
prospektets innehåll samt hur informationen
skall framställas.

Fondbolaget skall omedelbart för kän-
nedom tillställa Finansinspektionen det för-
enklade fondprospektet för en placeringsfond
som fondbolaget förvaltar samt ändringar som
har gjorts i prospektet.

Vid all marknadsföring av en placerings-
fond skall nämnas det förenklade fondpro-
spektet samt var det finns att få eller hur
allmänheten annars kan ta del av det.

94 §
— — — — — — — — — — — — —

Av halvårsrapporten skall framgå placer-
ingsfondens tillgångar och skulder, antalet
emitterade andelar, fondandelens värde, hur
investeringarna är fördelade med beaktande
av placeringsfondens investeringsinriktning
samt vilka förändringar som under rapport-
perioden har skett i investeringarnas sam-
mansättning. Genom förordning av finansmi-
nisteriet föreskrivs närmare om halvårsrap-
portens innehåll samt hur halvårsrapportens
information skall framställas.

96 §
— — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av finansministeriet

föreskrivs närmare om årsberättelsens in-
nehåll samt hur årsberättelsens information
skall framställas.

97 §
Den som ämnar teckna en fondandel skall

kostnadsfritt av fondbolaget erbjudas placer-
ingsfondens förenklade fondprospekt. Dess-
utom skall kunden på begäran kostnadsfritt
tillhandahållas fondens senaste årsberättelse,
en eventuell därefter offentliggjord halvårs-
rapport samt en eventuell för en specialpla-
ceringsfond efter halvårsrapporten offentlig-
gjord kvartalsrapport samt fondprospektet.

Fondbolaget skall se till att placerings-
fondens senaste årsberättelse och halvårsrap-
port samt en specialplaceringsfonds kvartals-
rapport finns tillgängliga för allmänheten på
platser som anges i fondprospektet och i det
förenklade fondprospektet eller på något
annat sådant sätt som framgår av fondpro-
spektet och av det förenklade fondprospektet.
Årsberättelsen samt halvårsrapporten och den
eventuellt därefter offentliggjorda kvartals-
rapporten för en specialplaceringsfond skall
på begäran kostnadsfritt sändas till fondan-
delsägarna.

På begäran av en kund skall fondbolaget
tillhandahålla kompletterande information om
metoderna och de kvantitativa gränserna för
en placeringsfonds riskkontroll och om den
senaste utvecklingen på marknaden när det
gäller riskerna med och avkastningen från de
viktigaste instrumentkategorierna i fråga om
placeringsfondens investeringsverksamhet.

99 §
Innehav av andelar i placeringsfonder är

offentliga, om fondandelsägaren (den anmäl-
ningsskyldige) är
— — — — — — — — — — — — —

4) en person vars intressebevakare är en
person som avses i 1—3 punkten,
— — — — — — — — — — — — —

103 §
— — — — — — — — — — — — —

De fondbolag som deltar i överlåtelsen av
placeringsfondens förvaltning skall upprätta
en skriftlig överlåtelseplan som skall god-
kännas av styrelserna för det överlåtande och
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det övertagande fondbolaget. Av den daterade
och undertecknade överlåtelseplanen skall
åtminstone framgå

1) fondbolagens firmor, företags- och
organisationsnummer, adresser och hemorter,
— — — — — — — — — — — — —

107 §
En placeringsfond (överlåtande placer-

ingsfond) kan fusioneras med en annan
placeringsfond (övertagande placeringsfond)
om fonderna i sin investeringsverksamhet
följer samma principer. Av särskilda skäl kan
avvikelse ske från kravet på överensstäm-
melse mellan fondernas investeringsverksam-
het, om fusionen inte är ägnad att skada
fondandelsägarnas intressen.
— — — — — — — — — — — — —

108 §
De fondbolag som förvaltar de i fusionen

deltagande placeringsfonderna skall upprätta
en skriftlig fusionsplan som godkänns av
fondbolagens styrelser. Av den daterade och
undertecknade fusionsplanen skall åtminstone
framgå

1) fondbolagens firmor, företags- och
organisationsnummer, adresser och hemorter,
— — — — — — — — — — — — —

109 §
— — — — — — — — — — — — —

Om Finansinspektionen har beviljat till-
stånd att verkställa fusionen, skall de fond-
bolag som har beslutat om den omedelbart
skriftligen underrätta fondandelsägarna om
detta och publicera ett meddelande om saken
i minst en rikstidning senast en månad innan
fusionen verkställs. I meddelandet skall näm-
nas verkställighetstillståndets och fusionspla-
nens innehåll.

113 §
Ett fondbolags styrelse skall upprätta och

godkänna en delningsplan. Av den daterade
och undertecknade delningsplanen skall åt-
minstone framgå

1) fondbolagets firma, företags- och orga-
nisationsnummer, adress och hemort,
— — — — — — — — — — — — —

114 §
— — — — — — — — — — — — —

Om Finansinspektionen har beviljat till-
stånd att verkställa delningen, skall det
fondbolag som beslutat om delningen ome-
delbart skriftligen underrätta fondandelsä-
garna om detta och publicera ett meddelande
om saken i minst en rikstidning senast en
månad innan delningen verkställs. I medde-
landet skall nämnas verkställighetstillståndets
och delningsplanens innehåll.

116 §
Om ett fondbolag inte längre har för avsikt

att bedriva fondverksamhet, skall det ansöka
om att Finansinspektionen återkallar dess
verksamhetstillstånd. Till ansökan skall fond-
bolaget foga bolagsstämmans beslut om att
ansöka om återkallelse av tillståndet samt en
utredning om hur fondbolaget har ordnat
förvaltningen av de placeringsfonder som
bolaget förvaltar.

117 §
Finansinspektionen kan återkalla ett fond-

bolags verksamhetstillstånd, om
1) bolaget i sin verksamhet väsentligen har

brutit mot lag eller mot bestämmelser eller
föreskrifter som har utfärdats med stöd av lag,
mot fondbolagets bolagsordning, mot till-
ståndsvillkoren eller mot stadgarna för en
placeringsfond som fondbolaget förvaltar,

2) det inte längre finns förutsättningar för
beviljande av tillstånd,

3) bolaget inte inom 12 månader efter att
tillståndet beviljades har inlett verksamheten
eller en del av den,

4) bolagets syfte inte längre är att bedriva
fondverksamhet,

5) bolaget inte har bedrivit verksamhet på
sex månader, eller om

6) i ansökan om verksamhetstillstånd har
lämnats väsentligt vilseledande uppgifter om
omständigheter som är betydelsefulla med
tanke på regleringen och tillsynen.

Innan Finansinspektionen fattar ett beslut
som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten skall
den för fondbolaget bestämma en tid för
avhjälpande av bristfälligheterna i verksam-
heten.

Finansinspektionen kan för viss tid
begränsa fondbolagets verksamhet som det
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bedriver enligt tillståndsvillkoren, om det har
konstaterats förekomma oskicklighet eller
oförsiktighet i verksamheten och om det är
uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att
allvarligt skada stabiliteten på värdepappers-
marknaden eller investerarnas ställning. Om
rättelse inte har skett inom utsatt tid kan
Finansinspektionen efter tidsfristen ändra till-
ståndsvillkoren i syfte att varaktigt begränsa
verksamheten.

117 a §
Finansinspektionen skall göra registeran-

mälan om att ett fondbolags verksamhetstill-
stånd har återkallats. Om fondbolaget har
beviljats tillstånd för verksamhet som avses i
5 § 2 mom., skall Finansinspektionen för
kännedom underrätta också ersättningsfonden
för investerarskydd om att verksamhetstill-
ståndet återkallats.

Samtidigt som Finansinspektionen beslutar
återkalla verksamhetstillståndet för ett fond-
bolag som har beviljats tillstånd för verk-
samhet som avses i 5 § 2 mom., kan den
bestämma att investerarnas fordringar i en-
lighet med 6 kap. lagen om värdepappers-
företag skall betalas ur ersättningsfonden för
investerarskydd.

121 §
Ett fondbolag skall upplösa en placerings-

fond enligt 119 § eller vidta åtgärder för att
fusionera placeringsfonden enligt 16 kap. om
det i lagen eller i fondens stadgar angivna
minimikapitalet eller minimiantalet andels-
ägare inte har nåtts inom sex månader från det
att fondens verksamhet inleddes eller om
placeringsfondens tillgångar eller antalet
fondandelsägare har sjunkit under den i lagen
eller stadgarna bestämda minimigränsen och
situationen inte har kunnat avhjälpas inom 90
dygn efter den i 50 § 2 mom. bestämda tidens
utgång, eller om någon annan av de i fondens
stadgar bestämda upplösningsgrunderna fö-
religger.

123 §
Om ett fondbolags verksamhetstillstånd

återkallas eller begränsas, om inlösen av
fondandelar avbryts och om en placerings-
fond upplöses skall de behöriga myndighe-
terna i alla de stater inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet underrättas
där fondbolaget är verksamt eller där det har
förekommit marknadsföring av fondandelar i
en placeringsfond som fondbolaget förvaltar
eller som åtgärden riktar sig mot.

Meddelandet skall i sådana fall som avses
i 116, 117 och 122 § sändas av Finansin-
spektionen, i sådana fall som avses i 119 och
121 § av fondbolaget och i sådana fall som
avses i 118 § 5 mom. av förvaringsinstitutet.

124 §
Om ett förvaringsinstitut inte längre har

som syfte att bedriva förvaringsinstitutsverk-
samhet skall det ansöka om att Finansinspek-
tionen återkallar dess verksamhetstillstånd.
Till ansökan skall förvaringsinstitutet foga
bolagsstämmans beslut om att ansöka om
återkallelse av tillståndet samt en utredning
om att förvaringsinstitutet inte längre sköter
sådana uppgifter som avses i 31 §.

125 §
Finansinspektionen kan återkalla ett förva-

ringsinstituts verksamhetstillstånd, om
1) institutet i sin verksamhet väsentligen

har brutit mot lag eller mot bestämmelser eller
föreskrifter som har utfärdats med stöd av lag,
mot sin bolagsordning, mot tillståndsvillkoren
eller mot stadgarna för en placeringsfond som
ett fondbolag förvaltar,

2) det inte längre finns förutsättningar för
beviljande av verksamhetstillstånd,

3) institutet inte inom 12 månader efter att
tillståndet beviljades har inlett verksamheten
eller en del av den,

4) institutet inte längre har som syfte att
bedriva förvaringsinstitutsverksamhet,

5) institutet inte har varit verksamt på sex
månader, eller om

6) i ansökan om verksamhetstillstånd har
lämnats väsentligt vilseledande uppgifter om
omständigheter som är betydelsefulla med
tanke på regleringen och tillsynen.

Innan Finansinspektionen fattar ett beslut
som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten skall
den för förvaringsinstitutet bestämma en tid
för avhjälpande av bristfälligheterna i verk-
samheten.

Finansinspektionen kan för viss tid
begränsa förvaringsinstitutets verksamhet
som det bedriver enligt tillståndsvillkoren, om
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det har konstaterats förekomma oskicklighet
eller oförsiktighet i verksamheten och om det
är uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad
att allvarligt skada stabiliteten på värdepap-
persmarknaden eller investerarnas ställning.
Om rättelse inte har skett inom utsatt tid kan
Finansinspektionen efter tidsfristen ändra till-
ståndsvillkoren i syfte att varaktigt begränsa
verksamheten.

Finansinspektionen skall göra registeran-
mälan om att ett förvaringsinstituts verksam-
hetstillstånd har återkallats.

20 kap.

Fondbolags verksamhet utanför Finland och
fondföretags verksamhet i Finland

126 a §
Ett fondbolag som har för avsikt att

etablera en filial i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
skall i god tid på förhand anmäla detta till
Finansinspektionen. Finansinspektionen kan
meddela närmare föreskrifter om de uppgifter
om den tilltänkta verksamheten samt om
filialens förvaltning och ledning, som skall
fogas till anmälan.

Finansinspektionen skall inom tre månader
efter att ha fått den anmälan som avses i
1 mom. vidarebefordra informationen om
filialetableringen till motsvarande tillsyns-
myndighet i värdstaten samt informera fond-
bolaget om saken. Till anmälan skall fogas
den information som avses i 1 mom. samt
uppgifter om filialens investerarskyddssystem
eller ett omnämnande av att ett sådant
ersättningssystem saknas. Finansinspektionen
kan inom två månader efter mottagandet av
den anmälan som avses i 1 mom. besluta att
inte sända någon sådan information, om den
konstaterar att det med hänsyn till fondbo-
lagets finansiella ställning och förvaltning
inte är motiverat att etablera någon filial. En
filial får inte etableras om Finansinspektionen
har vägrat vidarebefordra informationen.

Om det sker förändringar i de uppgifter
som avses i 1 mom. skall fondbolaget
underrätta Finansinspektionen samt motsva-
rande tillsynsmyndighet i värdstaten om dem
minst en månad innan ändringarna är avsedda
att genomföras.

Om det sker väsentliga förändringar i de
uppgifter som avses i 2 mom. skall Finans-
inspektionen underrätta motsvarande tillsyns-
myndighet i värdstaten om dem.

126 b §
Ett fondbolag som har för avsikt att

etablera en filial i någon annan stat än en
sådan som avses i 126 a § skall ansöka om
etableringstillstånd hos Finansinspektionen.
Tillstånd skall beviljas om tillräcklig tillsyn
över filialen kan ordnas och om etableringen
inte med hänsyn till fondbolagets förvaltning
och ekonomiska tillstånd är ägnad att även-
tyra fondbolagets verksamhet. Ett utlåtande
från Finlands Bank skall begäras om till-
ståndsansökan. Efter att ha hört sökanden kan
Finansinspektionen förena tillståndet med
sådana begränsningar och villkor för filialens
verksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

Genom förordning av finansministeriet
föreskrivs om de utredningar som skall fogas
till tillståndsansökan.

126 c §
Om ett fondbolag inte uppfyller de förut-

sättningar som anges i 126 a och 126 b § kan
Finansinspektionen sätta ut en tid för korri-
gering av situationen och, om kravet inte
uppfylls inom den utsatta tiden, i tillämpliga
delar iaktta vad som föreskrivs i 117 §.

126 d §
Ett fondbolag som har för avsikt att börja

bedriva verksamhet som avses i 5 § inom en
annan stats territorium, utan att etablera
någon filial, skall i god tid på förhand
underrätta Finansinspektionen om vilka tjäns-
ter fondbolaget avser att tillhandahålla samt
var och hur detta skall ske.

Finansinspektionen skall inom en månad
efter att ha mottagit den i 1 mom. angivna
underrättelsen vidarebefordra uppgifterna till
motsvarande tillsynsmyndighet i den till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
hörande värdstaten. Till underrättelsen skall
fogas uppgifter om ett investerarskydds-
system eller ett omnämnande av att ett sådant
ersättningssystem saknas.

Om det sker förändringar i de uppgifter
som avses i 1 mom. skall fondbolaget
underrätta Finansinspektionen samt motsva-
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rande tillsynsmyndighet i värdstaten om dem
innan ändringarna är avsedda att genomföras.

127 §
— — — — — — — — — — — — —

Fondbolaget kan marknadsföra fondande-
lar i en specialplaceringsfond också utanför
Finland samt andelar i en placeringsfond som
uppfyller fondföretagsdirektivets villkor
också i en stat som inte hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Finansin-
spektionen skall vid behov utan dröjsmål på
ansökan ge fondbolaget ett intyg över att den
specialplaceringsfond som ansökan avser
eller placeringsfonden är registrerad i Finland
och står under Finansinspektionens tillsyn.

129 §
Andra än i 128 § avsedda fondföretags

andelar får med Finansinspektionens tillstånd
i Finland marknadsföras till allmänheten.
Sådant tillstånd kan beviljas om andelsägarna
kan anses få ett skydd som i tillräcklig
utsträckning motsvarar det som avses i denna
lag och förutsatt att det enligt lagstiftningen
i fondföretagets hemstat står under tillsyn som
motsvarar Europeiska gemenskapens lagstift-
ning samt att samarbetet mellan tillsynsmyn-
digheten och Finansinspektionen har säker-
ställts i tillräcklig utsträckning.

I samband med ett sådant beslut som avses
i 1 mom. kan Finansinspektionen, efter att ha
hört sökanden, ställa krav på den information
som fondföretaget är skyldigt att offentliggöra
i Finland och som det skall ge i samband med
marknadsföringen av andelarna.

130 §
Innan ett fondföretag som avses i 128 §

börjar marknadsföra sina andelar i Finland
skall det tillställa Finansinspektionen
— — — — — — — — — — — — —

3) sitt fondprospekt, sitt förenklade fond-
prospekt, sin senaste årsberättelse och sin
därefter offentliggjorda halvårsrapport samt
övriga handlingar och uppgifter som det skall
offentliggöra i sin hemstat,
— — — — — — — — — — — — —

De utredningar som avses i 1 mom. skall
fondföretaget foga också till en sådan ansökan
som avses i 129 § 1 mom., om inte Finans-
inspektionen av särskilda skäl beviljar un-

dantag från detta. Finansinspektionen kan
avkräva sökanden också andra utredningar
som den anser vara behövliga för att kon-
trollera att fondföretaget uppfyller de krav
som ställs i 129 § 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

131 §
Ett fondföretag som marknadsför sina

andelar i Finland skall hålla sina stadgar eller
sin bolagsordning, sitt fondprospekt, sitt
förenklade fondprospekt, sin årsberättelse
samt sina halvårsrapporter tillgängliga för
allmänheten med iakttagande av samma för-
faranden som föreskrivs i hemstaten. Infor-
mationen skall offentliggöras på finska eller
svenska eller på något annat språk som
Finansinspektionen har godkänt.
— — — — — — — — — — — — —

132 §
Vid marknadsföringen av andelar i ett

fondföretag får inte användas enbart det namn
eller den firma som har registrerats i fond-
företagets hemstat, om dess användning i
Finland vore ägnad att vilseleda allmänheten.
Finansinspektionen kan i förtydligande syfte
kräva att namnet eller firman skall åtföljas av
ett förklarande tillägg.

134 §
Ett fondbolag är skyldigt att ersätta skada

som bolaget i sin verksamhet enligt denna lag
uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsamkat
fondandelsägare eller andra.

144 §
— — — — — — — — — — — — —

När det gäller identifiering av fondbolagets
kunder i samband med verksamhet som avses
i 5 § 2 mom. tillämpas 49 § lagen om
värdepappersföretag.

145 §
Den som uppsåtligen eller av grov oakt-

samhet
— — — — — — — — — — — — —

146 §
Den som uppsåtligen eller av grov oakt-

samhet
— — — — — — — — — — — — —
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2) försummar de skyldigheter som fond-
bolag, förvaringsinstitut och anmälningsskyl-
diga har enligt 25 § 2 mom., 26 § 1 mom.,
28 §, 31 § 2 mom., 45 §, 47 § 3 mom., 49 §,
52 § 1 mom., 92—96 §, 99 § 2 och 3 mom.,
100 § och 118 § 2 och 3 mom.,
— — — — — — — — — — — — —

150 §
— — — — — — — — — — — — —

Om ett fondföretag i något väsentligt
avseende bryter mot bestämmelser som avses
i 1 mom., kan Finansinspektionen förbjuda
det att fortsätta marknadsföringen av sina
andelar i Finland. Finansinspektionen skall
underrätta de behöriga myndigheterna i fond-
företagets hemstat om sitt beslut.

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.
Har hos finansministeriet ansökts om verk-

samhetstillstånd, annat tillstånd eller om
fastställelse av en specialplaceringsfonds
stadgar innan denna lag trätt i kraft, skall på
behandlingen av tillståndet eller ansökan
tillämpas den lag som gällde innan denna lag
trädde i kraft. Med sökandens samtycke kan
ärendet emellertid överföras till Finansinspek-
tionen.

Finansinspektionen kan uppta en ansökan
som gäller verksamhetstillstånd, annat till-
stånd eller en placeringsfonds stadgar till
behandling i enlighet med denna lag redan
innan lagen har trätt i kraft.

Finansministeriet skall inom ett år efter att
denna lag trätt i kraft för registrering anmäla
verksamhetstillstånd som har beviljats innan
denna lag trädde i kraft.

Ett värdepappersföretag som avses i lagen
om värdepappersföretag och som enligt sitt

verksamhetstillstånd får bedriva endast verk-
samhet som avses i 5 § 2 mom. kan avstå från
sitt tillstånd att verka som värdepappersföre-
tag och i enlighet med 5 a § ansöka om
tillstånd att verka som fondbolag.

Ett fondbolags kapitalbas skall senast den
13 februari 2007 uppfylla de krav som anges
i 6 § 2—4 mom.

På beloppet av en placeringsfonds mini-
mikapital skall till och med den 31 december
2005 tillämpas de bestämmelser som gällde
innan denna lag trädde i kraft.

Ett fondbolag skall se till att sådana i
fondföretagsdirektivet avsedda placerings-
fonder, vilkas stadgar har fastställts senast
den 13 februari 2002, har anpassat sin inve-
steringsverksamhet och sina stadgar till denna
lag senast den 31 december 2005.

I lagens 26 a § 3 mom. och 30 a § 2 mom.
avsedda uppgifter om sådana avtal om ut-
läggning av verksamhet som gällde när lagen
trädde i kraft skall anmälas till Finansinspek-
tionen inom sex månader efter att denna lag
trätt i kraft.

Lagens 26 b § 5 mom., skyldigheten enligt
29 § att i fondprospektet uppge målsättningen
för ägarutövandet samt lagens 92, 93 och 97 §
tillämpas emellertid först från den 1 oktober
2004. Fram till dess tillämpas de bestämmel-
ser om fondprospekt och förenklade fond-
prospekt som gäller när denna lag träder i
kraft. Fondbolagen får offentliggöra fond-
prospekt och förenklade fondprospekt i
enlighet med denna lag före den 1 oktober
2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos
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L a g

Nr 225

om utländska fondbolags verksamhet i Finland

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller utländska fondbolags
verksamhet i Finland.

Ett utländskt fondbolag får i Finland med
auktorisation som det fått i sin hemstat
bedriva verksamhet som avses i 5 § lagen om
placeringsfonder (48/1999) enligt vad som
föreskrivs i denna lag. Ett utländskt fondbolag
får emellertid inte i Finland etablera sådana
placeringsfonder som avses i lagen om
placeringsfonder.

På ett utländskt fondbolag som bedriver
verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om
placeringsfonder tillämpas vad som i lag
föreskrivs om yrkesmässigt tillhandahållande
av investeringstjänster och om sådana värde-
pappersförmedlares skyldigheter som avses i
värdepappersmarknadslagen (495/1989).

I fråga om ett i 3 mom. avsett utländskt
fondbolags filials medlemskap i den ersätt-
ningsfond för investerarskydd som avses i
lagen om värdepappersföretag (579/1996)
gäller i tillämpliga delar 4 a, 4 b, 8 a, 8 b och
13 a § lagen om utländska värdepappersfö-
retags rätt att tillhandahålla investeringstjäns-
ter i Finland (580/1996).

På utländska fondbolags marknadsföring i
Finland av fondföretags andelar tillämpas
dessutom 129—132 § lagen om placerings-
fonder.

Denna lag tillämpas inte på utländska
fondbolags marknadsföring av andelar i fond-
företag, om andelarna marknadsförs endast
till sådana yrkesmässiga investerare som
avses i 1 § 2 mom. lagen om placerings-
fonder.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) utländska fondbolag företag som be-

driver verksamhet som avses i fondföretags-
direktivet och som i någon annan stat än
Finland har fått auktorisation som motsvarar
verksamhetstillstånd enligt 5 a § lagen om
placeringsfonder,

2) hemstat den stat där ett fondbolag har
fått auktorisation,

3) representation ett i någon stat utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
auktoriserat utländskt fondbolags i Finland
etablerade fasta affärsställe som inte har rätt
att bedriva verksamhet enligt 5 § lagen om
placeringsfonder,

4) fondföretagsdirektivet rådets direktiv
(85/611/EEG) om samordning av lagar och

RP 110/2003
GrUU 16/2003
EkUB 2/2004
RSv 12/2004

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42
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andra författningar som avser företag för
kollektiva investeringar i överlåtbara värde-
papper (fondföretag), jämte ändringar.

3 §

Tillsyn

I lagen om Finansinspektionen (587/2003)
föreskrivs om tillsynen över utländska fond-
bolags verksamhet i Finland samt om Finans-
inspektionens rätt att lämna uppgifter till
motsvarande utländska tillsynsmyndighet.

2 kap.

Etableringsrätt för företag inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet

4 §

Förutsättningarna för etablering av filial

Innan ett utländskt fondbolag kan etablera
en filial i Finland skall Finansinspektionen av
motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som
har beviljat fondbolaget auktorisation få en
anmälan med tillräcklig information om den
tilltänkta filialens affärsverksamhet, förvalt-
ning och ledning samt uppgifter om filialens
investerarskyddssystem eller ett omnämnande
av att ett sådant ersättningssystem saknas.

En filial kan etableras och den får inleda sin
verksamhet senast två månader efter att
Finansinspektionen har mottagit den infor-
mation som avses i 1 mom. Finansinspektio-
nen skall inom två månader efter att ha
mottagit informationen meddela de föreskrift-
er som den anser behövliga om rapporte-
ringsskyldigheten i samband med tillsynen
över filialen samt uppställa sådana villkor för
filialens verksamhet som är motiverade av
hänsyn till det allmännas bästa.

Ett utländskt fondbolag får två månader
efter den anmälan som avses i 1 mom. genom
sin filial inleda marknadsföring av andelar i
ett fondföretag som det förvaltar och som
enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller
fondföretagsdirektivets villkor, om inte Fi-
nansinspektionen under denna tid förbjuder

inledandet av marknadsföringen. Finansin-
spektionen kan förbjuda fondbolaget att in-
leda marknadsföringen, om denna strider mot
en lag som skall tillämpas på marknadsföring
eller om arrangemangen för betalningar till
dem som äger andelar i fondföretaget, för
inlösen av andelar samt för förverkligande av
fondföretagets rapporteringsskyldighet inte är
förenliga med finsk lag eller med föreskrifter
och bestämmelser som har utfärdats med stöd
därav. Finansinspektionen skall underrätta
motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som
har auktoriserat det utländska fondbolaget om
beslutet att förbjuda inledandet av marknads-
föringen.

Ett utländskt fondbolag skall skriftligen
underrätta Finansinspektionen om ändringar i
de uppgifter som avses i 1 mom. minst en
månad innan de är avsedda att genomföras.
Finansinspektionen kan med tanke på till-
tänkta ändringar meddela sådana föreskrifter
och villkor som avses i 2 mom.

5 §

Tillhandahållande av tjänster utan etablering
av filial

Ett utländskt fondbolag som har fått sådan
auktorisation som avses i 2 § 1 punkten i en
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området har rätt att bedriva verksamhet i
Finland också utan att etablera dotterbolag
eller filial.

Innan ett utländskt fondbolag inleder verk-
samhet i Finland skall Finansinspektionen av
motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som
har auktoriserat fondbolaget få en anmälan
om tillhandahållandet av tjänster med upp-
gifter om vilken verksamhet fondbolaget
ämnar bedriva i Finland och under vilka
former, samt uppgifter om ett investerars-
kyddssystem eller ett omnämnande av att ett
sådant ersättningssystem saknas. Oberoende
av vad som föreskrivs i 1 § 5 mom. skall på
det anmälningsförfarande som avses i denna
paragraf inte tillämpas 130 § 1 mom. lagen
om placeringsfonder.

Efter att ha mottagit anmälan skall Finans-
inspektionen för det utländska fondbolaget
uppställa de villkor för verksamheten i
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Finland som den anser vara motiverade med
hänsyn till det allmännas bästa.

Det utländska fondbolaget skall skriftligen
underrätta Finansinspektionen om tilltänkta
ändringar i den information som avses i 2
mom. innan ändringarna är avsedda att
genomföras. Finansinspektionen kan till följd
av de tilltänkta ändringarna ändra de villkor
som avses i 3 mom.

6 §

Återkallelse av auktorisation och
begränsning av verksamheten

Om ett utländskt fondbolag bryter mot
denna lag eller åsidosätter lagstadgade skyl-
digheter, skall Finansinspektionen uppmana
företaget att upphöra med den lagstridiga
verksamheten.

Om ett utländskt fondbolag inte iakttar en
uppmaning som avses i 1 mom., skall
Finansinspektionen underrätta motsvarande
tillsynsmyndighet i den stat som har beviljat
fondbolaget auktorisation om saken, för att
tillsynsmyndigheten omedelbart skall kunna
vidta åtgärder för att förhindra att den
lagstridiga verksamheten fortsätter.

Om ett utländskt fondbolag trots sådana
åtgärder som avses i 1 och 2 mom. fortsätter
sin lagstridiga verksamhet, kan Finansinspek-
tionen helt eller delvis förbjuda det utländska
fondbolaget att tillhandahålla tjänster i Fin-
land. Den mot Finansinspektionen svarande
tillsynsmyndigheten i den stat som har be-
viljat fondbolaget auktorisation skall under-
rättas om beslutet.

Finansinspektionen kan omedelbart
förbjuda verksamhet som strider mot denna
lag, om det på grund av ärendets brådskande
natur är nödvändigt för att skydda investe-
rares eller andra sådana personers intressen
som har tillhandahållits tjänster. Den mot
Finansinspektionen svarande tillsynsmyn-
digheten i den stat som har beviljat fondbo-
laget auktorisation och Europeiska kommis-
sionen skall omedelbart underrättas om be-
slutet.

Finansinspektionen kan helt eller delvis
förbjuda ett utländskt fondbolag att tillhan-
dahålla tjänster i Finland, om det utländska

fondbolaget väsentligen har brutit mot denna
lag, lagen om placeringsfonder, värdepap-
persmarknadslagen, lagen om värdepappers-
företag eller mot annan lagstiftning om
finansmarknaden eller mot bestämmelser och
föreskrifter som har utfärdats med stöd därav,
på ett sätt som kan skada investerarskyddet
eller annars det allmännas bästa. Den mot
Finansinspektionen svarande tillsynsmyn-
digheten i den stat som har beviljat fondbo-
laget auktorisation skall omedelbart underrät-
tas om beslutet.

3 kap.

Etableringsrätt från en stat som inte hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

7 §

Verksamhetstillstånd för filial

Ett utländskt fondbolag som har fått auk-
torisation i en stat utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet skall hos Finans-
inspektionen ansöka om verksamhetstillstånd
för etablering av en filial i Finland. Ersätt-
ningsfondens utlåtande skall begäras om
ansökan ifall syftet med filialen är att bedriva
verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om
placeringsfonder. Genom förordning av fi-
nansministeriet föreskrivs om de utredningar
som skall fogas till ansökan.

Finansinspektionen skall bevilja verksam-
hetstillstånd, om den lagstiftning som tilläm-
pas på fondbolaget i dess hemstat svarar mot
internationellt godkända rekommendationer
om finansiell tillsyn och förhindrande av
kriminellt utnyttjande av det finansiella sy-
stemet, om fondbolagets finansiella verksam-
hetsbetingelser och administration uppfyller
de krav som ställs på en tillförlitlig verksam-
het och om fondbolaget även i övrigt står
under tillräckligt effektiv tillsyn i sin hemstat.
Om syftet med filialen är att bedriva verk-
samhet enligt 5 § 2 mom. lagen om placer-
ingsfonder, skall det i samband med verk-
samhetstillståndet bedömas om investerars-
kyddet i filialens hemstat motsvarar nivån på
och omfattningen av det skydd som ersätt-
ningsfonden ger. När Finansinspektionen be-
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viljar verksamhetstillstånd kan den besluta
om filialens medlemskap i ersättningsfonden.

Efter att ha hört sökanden kan Finansin-
spektionen förena verksamhetstillståndet med
sådana begränsningar och villkor för filialens
affärsverksamhet som är nödvändiga för
tillsynen.

Verksamhetstillståndet ger rätt att bedriva
verksamhet vid ett eller flera affärsställen.

8 §

Återkallelse av verksamhetstillstånd eller
begränsning av verksamheten

Finansinspektionen kan återkalla en filials
verksamhetstillstånd, om

1) det i filialens verksamhet i väsentlig mån
har skett överträdelser av lag eller av be-
stämmelser och föreskrifter som har utfärdats
med stöd av lag, eller överträdelser av
tillståndsvillkoren,

2) det inte längre finns förutsättningar för
beviljande av verksamhetstillstånd,

3) filialen inte inom 12 månader efter att
tillståndet beviljades har inlett verksamheten
eller en del av den,

4) filialen inte har haft någon verksamhet
på sex månader, eller om

5) i ansökan om verksamhetstillstånd har
lämnats väsentligt vilseledande uppgifter om
omständigheter som är betydelsefulla med
tanke på regleringen och tillsynen.

Innan Finansinspektionen fattar beslut som
avses i 1 mom. 1 och 2 punkten skall den för
filialen bestämma en tid för avhjälpande av
bristfälligheterna i verksamheten.

Finansinspektionen kan för viss tid
begränsa filialens verksamhet som den be-
driver enligt tillståndsvillkoren, om det har
konstaterats förekomma oskicklighet eller
oförsiktighet i verksamheten och om det är
uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att
allvarligt skada stabiliteten på värdepappers-
marknaden eller investerarnas ställning.

9 §

Öppnande av representation samt dennas
verksamhet

På öppnande av ett utländskt fondbolags

representation och på dess verksamhet i
Finland tillämpas 10 § lagen om utländska
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla
investeringstjänster i Finland.

10 §

Förbjudande av en representations
verksamhet

Finansinspektionen kan förbjuda en repre-
sentation att fortsätta sin verksamhet i Fin-
land, om det i representationens verksamhet
har skett väsenliga överträdelser av lag eller
förordning eller av föreskrifter som en myn-
dighet har utfärdat med stöd av dem, eller om
det utländska fondbolagets auktorisation har
återkallats.

11 §

Friheten att tillhandahålla tjänster

Ett fondbolag som har fått auktorisation i
en stat utanför Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet har rätt att med Finansinspek-
tionens tillstånd bedriva verksamhet i Finland
enligt 5 § lagen om placeringsfonder, utan att
etablera dotterbolag eller filial.

4 kap.

Övriga bestämmelser

12 §

En filials ledning

En filial skall ha en för verksamheten
ansvarig chef som också företräder det
utländska fondbolaget i rättsförhållanden som
gäller filialens verksamhet.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs
eller som har meddelats näringsförbud får inte
vara chef för en filial.

Filialens chef är skyldig att ersätta skada
som han eller hon i sitt uppdrag genom
överträdelse av denna lag eller av någon
annan bestämmelse om filialens verksamhet
uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsamkat
filialens kunder eller andra.

624 Nr 225



13 §

Anteckningar i handelsregistret

En filial skall anmälas till handelsregistret
enligt vad som föreskrivs i handelsregister-
lagen (129/1979).

Utan hinder av vad som någon annanstans
i lag föreskrivs om firma kan ett fondbolag
bedriva verksamhet i Finland under samma
firma som i sin hemstat.

Patent- och registerstyrelsen kan kräva att
firman förses med ett förtydligande tillägg,
om den inte klart skiljer sig från firmor med
bättre företrädesrätt eller om det finns risk för
att firman förväxlas med en firma eller ett
varumärke som någon annan redan har
ensamrätt till i Finland.

14 §

Tecknande av firma

Filialens firma tecknas av dess chef eller,
med fullmakt av det utländska fondbolaget,
av en eller flera andra personer tillsammans.

15 §

Likviditet och riskkontroll

Om en filial bedriver verksamhet enligt 5 §
2 mom. lagen om placeringsfonder skall dess
likviditet vara tryggad på ett med hänsyn till
verksamheten tillräckligt sätt.

En filial får inte i sin verksamhet ta så stora
risker att dess verksamhet utsätts för väsentlig
fara. Filialens skall ha med hänsyn till sin
verksamhet tillräckliga riskkontrollsystem.

16 §

Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikt för en filials eller
en representations anställda och dessas rätt att
lämna uppgifter samt i fråga om brott mot
tystnadsplikten gäller 133, 133 a och 147 §
lagen om placeringsfonder.

Utan hinder av 1 mom. får en filial och en
representation till den mot Finansinspektio-
nen svarande tillsynsmyndigheten i den stat
som har auktoriserat det representerade ut-
ländska fondbolaget samt till revisorerna för
det representerade fondbolaget ge den infor-
mation som dessa har rätt till enligt vad som
föreskrivits eller i vederbörlig ordning be-
stämts.

17 §

Verkningarna av att auktorisation återkallats

Om en myndighet i det utländska fondbo-
lagets hemstat återkallar dess auktorisation,
skall filialens verksamhet avslutas så som
Finansinspektionen särskilt bestämmer.

Det förfarande som avses i 1 mom. skall
iakttas också när Finansinspektionen återkal-
lar en filials verksamhetstillstånd eller när
Finansinspektionen förbjuder ett utländskt
fondbolag att fortsätta sin verksamhet i
Finland.

18 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos
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L a g

Nr 226

om ändring av lagen om värdepappersföretag

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 1 § 3 mom., 3 § 1 mom.

5 punkten, 4 §, 32 § 3 mom., 35 § 2 mom., 37 §, 40 § 5 mom. och 44 § 3 mom.,
av dessa lagrum 3 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1521/2001 samt 4 §, 32 §

3 mom., 35 § 2 mom., 37 §, 40 § 5 mom. och 44 § 3 mom. sådana de lyder i lag 518/1998,
som följer:

1 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — —
I personalfondslagen (814/1989) bestäms

om företag som tillhandahåller investerings-
tjänster vilka uteslutande består av förvaltning
av program som syftar till delägarskap i
företaget för de anställda. I lagen om placer-
ingsfonder (48/1999) bestäms om verksamhet
där allmänheten erbjuds att delta i gemen-
samma placeringar i värdepapper. Lagen om
försäkringsbolag (1062/1979) innehåller be-
stämmelser om försäkringsbolags rätt att
tillhandahålla investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Investeringstjänster

Med investeringstjänster avses att
— — — — — — — — — — — — —

5) investeringsobjekt förvaltas enligt så-
dana med enskilda kunder ingångna avtal som
innebär att kommissionären helt eller delvis
ges beslutanderätt (förmögenhetsförvaltning),
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Tillhandahållande av investeringstjänster

Investeringstjänster får tillhandahållas en-
dast av
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1) finländska aktiebolag (värdepappersfö-
retag) som har fått verksamhetstillstånd för
att tillhandahålla investeringstjänster,

2) finländska kreditinstitut, enligt kreditin-
stitutslagen, och av

3) finländska fondbolag som har fått
tillstånd att bedriva verksamhet enligt 5 §
2 mom. lagen om placeringsfonder vilka hör
till den ersättningsfond för investerarskydd
som avses i denna lag, nedan ersättnings-
fonden.

Angående utländska värdepappersföretags
rätt att tillhandahålla investeringstjänster och
deras medlemskap i ersättningsfonden be-
stäms i lagen om utländska värdepappersfö-
retags rätt att tillhandahålla investerings-
tjänster i Finland (580/1996). Angående
utländska kreditinstituts och finansiella insti-
tuts rätt att tillhandahålla investeringstjänster
och deras medlemskap i ersättningsfonden
bestäms i lagen om utländska kreditinstituts
och finansiella instituts verksamhet i Finland
(1608/1993). Angående utländska fondbolags
rätt att tillhandahålla investeringstjänster och
deras medlemskap i ersättningsfonden be-
stäms i lagen om utländska fondbolags
verksamhet i Finland (225/2004).

32 §

Medlemskap i ersättningsfonden

— — — — — — — — — — — — —
Vad som i detta kapitel samt i 19 a §, 48 §

4 mom. och 51 § bestäms om värdepappers-
företag, om dem som sköter förvaltningen
samt om företagens övriga anställda gäller
också sådana finländska kreditinstitut och
fondbolag som avses i 4 § samt dem som
sköter deras förvaltning och företagens övriga
anställda.

35 §

Ersättningsfondens stadgar

— — — — — — — — — — — — —
Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall i

stadgarna anges under vilka förutsättningar
utländska värdepappersföretags och fondbo-
lags filialer i Finland kan bli medlemmar i,
uteslutas eller utträda ur ersättningsfonden,

samt grunderna för fondens anslutningsavgift
och ersättningsskyldighet.

37 §

Garantiavgifter för utländska värdepappers-
företags, fondbolags och kreditinstituts

filialer

Garantiavgifterna för till ersättningsfonden
hörande utländska värdepappersföretags,
fondbolags och kreditinstituts filialer i Fin-
land skall i tillämpliga delar fastställas enligt
36 §.

40 §

Fordringar som ersätts

— — — — — — — — — — — — —
Investerare som är kunder hos filialer till

värdepappersföretag, fondbolag och kreditin-
stitut inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet får ersättning för sina fordringar
ur ersättningsfonden högst till det belopp som
anges i 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Ersättningsfondens minimikapital,
placeringar och likviditet

— — — — — — — — — — — — —
Ersättningsfondens medel får inte investe-

ras i aktier eller andelar i sådana värdepap-
persföretag eller kreditinstitut som hör till
fonden eller i sammanslutningar som hör till
samma konsolideringsgrupp som dessa eller i
aktier eller andelar i fondbolag och inte heller
i andra värdepapper som har emitterats av
värdepappersföretag eller kreditinstitut som
hör till fonden eller sammanslutningar som
hör till samma konsolideringsgrupp som
dessa eller i värdepapper som har emitterats
av en sådan säkerhetsfond eller ett sådant
fondbolag som avses i 6 kap. kreditinstituts-
lagen. Vad som i detta moment föreskrivs om
värdepappersföretag, fondbolag eller kredit-
institut gäller också utländska värdepappers-
företag eller kreditinstitut som är medlem i
ersättningsfonden och sammanslutningar eller
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utländska fondbolag som hör till samma
konsolideringsgrupp som dessa. Ersättnings-
fondens tillgångar kan emellertid investeras i
en placeringsfond som förvaltas av ett fond-
bolag som hör till ersättningsfonden eller i ett
fondföretag som förvaltas av ett utländskt
fondbolag, om för fondföretaget enligt lag-

stiftningen i dess hemstat gäller motsvarande
krav som enligt 25 § 2 mom. lagen om
placeringsfonder om att fondföretagets till-
gångar skall hållas åtskilda från fondbolagets.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos
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L a g

Nr 227

om ändring av lagen om Finansinspektionen

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 5 § 17 punkten, 23 och

27—30 §, samt
fogas till 5 § en ny 18 punkt som följer:

5 §

Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag
— — — — — — — — — — — — —

17) konglomerats holdingsammanslutning-
ar som avses i lagen om tillsyn över finans-
och försäkringskonglomerat (44/2002), om
Finansinspektionen fungerar som den sam-
ordnande tillsynsmyndighet för konglome-
ratet som avses i den nämnda lagen,

18) utländska fondbolags filialer och re-
presentationer som avses i lagen om utländska
fondbolags verksamhet i Finland (225/2004).

23 §

Begränsning av investeringstjänster

Finansinspektionen kan för högst tre må-
nader förbjuda ett värdepappersföretag, ett

fondbolag eller ett kreditinstitut att tillhan-
dahålla sådana investeringstjänster som avses
i lagen om värdepappersföretag samt sådana
förvarings- och förvaltningstjänster som av-
ses i 16 § 1 mom. 5 punkten i den nämnda
lagen samt att ta emot medel som avses i 2
mom. 1 punkten i nämnda paragraf, om det
med beaktande av värdepappersföretagets,
fondbolagets eller kreditinstitutets ekonomis-
ka tillstånd finns anledning att misstänkta att
värdepappersföretaget, fondbolaget eller kre-
ditinstitutet uppenbarligen hotas av insolvens
samt att ersättningsfonden för investerar-
skydd uppenbarligen kan bli tvungen att
ersätta investerarnas fordringar.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också
utländska värdepappersföretags, fondbolags
och kreditinstituts filialer i Finland, om
företaget, bolaget eller institutet är medlem i
den finländska ersättningsfonden för inve-
sterarskydd.
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27 §

Tillsyn över marknadsrisker

Finansinspektionen skall, när det gäller
marknadsrisker som hänför sig till den fin-
ländska finansmarknaden, samarbeta med
tillsynsmyndigheten i den stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet där
kreditinstitutet, värdepappersföretaget eller
fondbolaget är etablerat.

28 §

Tillsyn över att utomlands etablerade filialer
följer värdstatens lagstiftning

När tillsynsmyndigheten i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
har meddelat att ett finländskt kreditinstitut,
värdepappersföretag eller fondbolag inte föl-
jer gällande bestämmelser när det tillhan-
dahåller tjänster från sin filial eller på annat
sätt, skall Finansinspektionen vidta åtgärder
för att säkerställa att den mot bestämmelserna
stridande verksamheten avslutas. Finansin-
spektionen skall också underrätta den andra
statens tillsynsmyndighet om vilka åtgärder
den har vidtagit.

29 §

Inspektion av filialer som är etablerade i
Finland

Tillsynsmyndigheten i en stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet kan,

när det är nödvändigt för tillsynen över ett
kredit- eller finansinstitut, ett värdepappers-
företag eller ett fondbolag, inspektera eller
låta inspektera institutets, bolagets eller fö-
retagets filial i Finland efter att först ha
underrättat Finansinspektionen om saken.

På begäran av tillsynsmyndigheten i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet kan Finansinspektionen inom ramen för
sin behörighet inspektera en filial som eta-
blerats i Finland av ett kredit- eller finans-
institut från den andra staten eller ett värde-
pappersföretags eller ett fondbolags filial eller
på annat sätt kontrollera riktigheten av upp-
gifter som har lämnats om filialen.

30 §

Anmälan om åtgärder som gäller utländska
kredit- eller finansinstitut, värdepappers-

företag eller fondbolag

Finansinspektionen skall underrätta till-
synsmyndigheten i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet om att ett
kredit- eller finansinstitut, ett värdepappers-
företag eller ett fondbolag, som från den
andra staten har etablerat sig i Finland eller
tillhandahåller tjänster i Finland, bedriver
verksamhet som strider mot bestämmelserna
eller föreskrifterna och inte på uppmaning av
Finansinspektionen har vidtagit åtgärder för
att avsluta den mot bestämmelserna eller
föreskrifterna stridande verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos
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L a g

Nr 228

om ändring av 1 kap. 1 och 4 § värdepappersmarknadslagen

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 1 § 3 mom.

och 1 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten,
sådana de lyder, 1 kap. 1 § 3 mom. i lag 751/1993 och 1 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten i lag

522/1998, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
— — — — — — — — — — — — —

I lagen om placeringsfonder (48/1999)
föreskrivs om verksamhet där allmänheten
erbjuds att delta i gemensamma placeringar i
värdepapper.

4 §
I denna lag avses med

— — — — — — — — — — — — —
4) värdepappersförmedlare sådana värde-

pappersföretag som avses i 4 § lagen om
värdepappersföretag (579/1996), sådana ut-
ländska värdepappersföretag som avses i 2 §
lagen om utländska värdepappersföretags rätt
att tillhandahålla investeringstjänster i Fin-
land (580/1996), sådana kreditinstitut som

avses i 2 § kreditinstitutslagen (1607/1993)
och som enligt sin bolagsordning eller sina
stadgar tillhandahåller investeringstjänster av
det slag som avses i lagen om värdepappers-
företag, sådana kredit- och finansinstitut som
avses i 2 § lagen om utländska kreditinstituts
och finansiella instituts verksamhet i Finland
(1608/1993) och som enligt sitt verksamhets-
tillstånd tillhandahåller investeringstjänster
som avses i lagen om värdepappersföretag
samt sådana i 2 § lagen om placeringsfonder
avsedda fondbolag och sådana utländska
fondbolag som avses i 2 § lagen om utländska
fondbolags verksamhet i Finland (225/2004)
och som enligt sitt verksamhetstillstånd be-
driver verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om
placeringsfonder,
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos
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L a g

Nr 229

om ändring av 3 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 3 § 1 mom. lagen den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av

penningtvätt (68/1998), sådan det lyder delvis ändrat i lagarna 54/1999, 1052/2001 och
365/2003, en ny 4 b-punkt som följer:

3 §

Anmälningspliktiga

Anmälningspliktiga enligt denna lag är
— — — — — — — — — — — — —

4 b) utländska fondbolags filialer och

representationer som avses i lagen om ut-
ländska fondbolags verksamhet i Finland
(225/2004),
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos
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L a g

Nr 230

om ändring av 14 § handelsregisterlagen

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 14 § 3 och 4 mom., sådana

de lyder, 14 § 3 mom. i lag 55/1999 och 14 § 4 mom. i lag 525/1998, som följer:

14 §
— — — — — — — — — — — — —

Registermyndigheten skall innan den god-
känner ett i lagen om placeringsfonder
(48/1999) avsett fondbolags och ett i 9 § i
nämnda lag avsett förvaringsinstituts bolags-
ordning och ändring av denna ge Finansin-
spektionen minst 30 dygn att uttala sig om
bolagsordningen eller ändringen.

Registermyndigheten skall innan den god-
känner en sådan ändring i bolagsordningen
eller stadgarna som avses i 14 § kreditinsti-
tutslagen (1607/1993) ge Finansinspektionen
minst 30 dygn att uttala sig om ändringen.

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

RP 110/2003
GrUU 16/2003
EkUB 2/2004
RSv 12/2004

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42
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L a g

Nr 231

om ändring av 8 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968)

8 § 1 mom. 11 punkten, sådan den lyder i lag 527/1998, som följer:

8 §
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro

bland andra:
— — — — — — — — — — — — —

11) de lagbestämda överföringar som de-
positionsbanker och utländska kreditinstituts
filialer i Finland gör till den insättningsga-
rantifond och de säkerhetsfonder som avses i
kreditinstitutslagen (1607/1993) liksom även
de lagbestämda inbetalningar som värdepap-

persföretag, kreditinstitut och fondbolag samt
utländska värdepappersföretags, kreditinsti-
tuts och fondbolags filialer i Finland gör till
den ersättningsfond som avses i lagen om
värdepappersföretag (579/1996),
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-
ningen för 2004.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

RP 110/2003
GrUU 16/2003
EkUB 2/2004
RSv 12/2004

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

634



L a g

Nr 232

om ändring av 16 § lagen om överlåtelseskatt

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 16 § 1 och 2 mom.

som följer:

16 §

Överlåtelser till utlänningar

Skatt skall inte betalas på överlåtelsen om
varken överlåtaren eller förvärvaren är all-
mänt skattskyldig i Finland enligt inkomst-
skattelagen (1535/1992) och inte heller ett
utländskt kreditinstituts, värdepappersföre-
tags eller fondbolags filial i Finland.

Om förvärvaren i andra situationer än de
som avses i 1 mom. enligt inkomstskattelagen
är en annan begränsat skattskyldig än ett
utländskt kreditinstituts, värdepappersföre-
tags eller fondbolags filial i Finland, är
överlåtaren skyldig att bära upp skatten hos
förvärvaren.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

RP 110/2003
GrUU 16/2003
EkUB 2/2004
RSv 12/2004

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42
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Finansministeriets förordning

Nr 233

om fondprospekt och förenklade fondprospekt

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 92 § 3 mom. och 93 § 3 mom.
lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder i lag 224/2004

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller minimikraven på
och utformningen av informationen i ett
fondprospekt enligt 92 § och ett förenklat
fondprospekt enligt 93 § lagen om placer-
ingsfonder (48/1999).

2 §

Informationen i fondprospekt

Prospekten skall dateras och tydligt rubri-
ceras som fondprospekt eller förenklat fond-
prospekt så att de kan skiljas från andra
prospekt. Den information som enligt bestäm-
melserna skall framgå av prospektet skall

utformas tydligt och begripligt med beaktande
av den typiska investerarmålgruppen för
placeringsfonden i fråga. Prospekten skall på
begäran kunna tillhandahållas i pappersform.

Om ett fondprospekt består av separata
delar, skall dessa delar tydligt anges.

Ett förenklat fondprospekt kan kombineras
med ett fondprospekt och tillhandahållas som
en separerbar sammanfattning av fondpro-
spektet. Uppgifterna i ett förenklat fondpro-
spekt som presenteras som en sammanfatt-
ning av ett fondprospekt behöver inte uppre-
pas i de övriga delarna av fondprospektet.

2 kap.

Förenklat fondprospekt

1 §

Presentation av placeringsfonden

Av ett förenklat fondprospekt skall kort-
fattat framgå

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42
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1) placeringsfondens namn
2) senaste fastställelsedatum för placerings-

fondens stadgar och det land där fastställelsen
skett, datum då verksamheten inleddes samt
placeringsfondens verksamhetsperiod, om en
sådan har bestämts,

3) firman för det fondbolag som ansvarar
för placeringsfondens förvaltning,

4) i vilken grad fondbolaget anlitar ombud
i sin verksamhet,

5) firman för placeringsfondens förvarings-
institut,

6) namnen på placeringsfondens revisorer
och revisorssuppleanter eller namnet på den
godkända revisionssammanslutningen samt

7) den finansiella koncern som vid sidan av
fondbolaget eventuellt sköter placerings-
fondens marknadsföring.

2 §

Uppgifter om placeringsfondens
investeringar

Av ett förenklat fondprospekt skall kort-
fattat framgå

1) placeringsfondens investeringsverksam-
het, dess mål och de särskilda risker som är
förenade med verksamheten,

2) placeringsfondens tidigare avkastnings-
utveckling och en därmed förknippad varning
om att värdet på en investering i en placer-
ingsfond kan stiga eller sjunka och att en
investerare vid inlösen av sin investering kan
få tillbaka mindre än vad han eller hon
ursprungligen investerade samt

3) placeringsfondens investerarmålgrupp.
Av uppgifterna i 1 mom. 1 punkten skall

åtminstone framgå om målet i investerings-
verksamheten eftersträvas med aktiva eller
passiva förmögenhetsförvaltningsmedel och
de huvudsakliga investeringsobjekten samt, i
fråga om fonder som investerar i räntebärande
investeringsobjekt, genomsnittlig löptid för
ränteinvesteringarna och, i fråga om fonder
som investerar i aktier, investeringsgraden på
aktiemarknaden. Om en placeringsfond in-
vesterar i derivatkontrakt skall av den infor-
mation som avses i punkten speciellt framgå
om derivatkontrakten enbart kan användas
som skydd mot riskerna i investeringsverk-
samheten eller också annars som en del av

placeringsfondens målinriktade investerings-
verksamhet. Av den information som avses i
punkten skall också framgå om placerings-
fondens värd har en tendens att variera
avsevärt enligt sammansättningen av fondens
tillgångar eller de metoder som används vid
förvaltningen av tillgångarna.

3 §

Uppgifter om investering i placeringsfonden

I ett förenklat fondprospekt skall
1) ges en för andelsägarna behövlig kort

redogörelse för den beskattning som tillämpas
på placeringsfonden och enskilda andels-
ägare,

2) anges fondandelsägarnas kostnader för
teckning och inlösen av fondandelar samt hur
kostnaderna beräknas,

3) anges övriga eventuella kostnader som
föranleds av verksamheten eller hur de
beräknas, indelade i kostnader som placer-
ingsfonden och kostnader som dess andels-
ägare skall betala,

4) anges när, var och hur fondandelarna
emitteras och inlöses,

5) anges när, var och hur avkastningen av
fondandelarna utbetalas samt

6) anges när, var och hur fondandelsvärdet
offentliggörs.

Av uppgifterna i 1 mom. 3 punkten skall
åtminstone framgå placeringsfondens årliga
totalkostnadsförhållande och portföljens om-
sättningshastighet samt en redogörelse för hur
de beräknas.

4 §

Övriga uppgifter

Av ett förenklat fondprospekt skall framgå
1) information om att placeringsfondens

fondprospekt samt dess stadgar, årsberättelse
och halvårsrapport och, i fråga om en
specialplaceringsfond, även dess kvartalsrap-
port tillhandahålls kostnadsfritt före och efter
teckningen av fondandelar samt om var dessa
tillhandahålls,

2) kontaktinformation för erhållande av
ytterligare upplysningar,

3) tillsynsmyndigheten för fondbolaget och
placeringsfonden samt
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4) när det förenklade fondprospektet har
publicerats.

3 kap.

Fondprospekt

1 §

Uppgifter om placeringsfonden

Utöver vad som enligt 2 kap. 1 § 1—2 och
6 punkten samt 2 och 3 § skall framgå av ett
förenklat fondprospekt skall i fondprospektet

1) nämnas var placeringsfondens årsberät-
telse, halvårsrapport och, i fråga om en
specialplaceringsfond, också dess kvartals-
rapport tillhandahålls,

2) anges tidpunkten för placeringsfondens
bokslut,

3) anges reglerna för värdering av placer-
ingsfondens tillgångar,

4) nämnas den omständigheten att en
fondandel berättigar till en viss andel av
placeringsfondens tillgångar, beroende på det
sammanlagda antalet fondandelar med hän-
syn till de relativa värdena av fondandelsse-
rierna och -arterna,

5) informeras om fondandelsägarstämman
och om rätten att utöva rösträtt vid denna,

6) informeras om de reglerade mark-
nadsplatser där fondandelarna är föremål för
offentlig handel,

7) anges i vilka situationer återköp och
inlösen av fondandelar kan avbrytas,

8) anges hur och när tecknings- och
inlösningspriserna för fondandelarna fast-
ställs,

9) anges var och när tecknings- och
inlösningspriserna för fondandelarna offent-
liggörs samt

10) anges målen med ägarstyrningen av
placeringsfonden.

Om sammanlagt mer än en tiondel av
placeringsfondens tillgångar enligt fondens
stadgar kan investeras i andra placerings-
fonders eller fondföretags andelar, skall av
placeringsfondens fondprospekt speciellt
framgå maximibeloppet av förvaltningspro-
visionerna för skötseln av placeringsfonden
och de placeringsfonder eller fondföretag som
placeringsfonden investerar i.

2 §

Uppgifter om fondbolaget

Utöver vad som enligt 2 kap. 1 § 3 och
4 punkten skall framgå av ett förenklat
fondprospekt skall i fondprospektet

1) anges fondbolagets hemort och huvud-
kontor, om detta inte finns på hemorten,

2) anges datum då fondbolaget grundades
samt dess verksamhetsperiod, om denna har
bestämts,

3) anges fondbolagets verksamhetsområde,
4) ges uppgifter om andra placeringsfonder

som förvaltas av fondbolaget,
5) anges namnen på medlemmarna och

suppleanterna i fondbolagets styrelse,
6) anges namnet på fondbolagets verk-

ställande direktör, samt
7) anges fondbolagets aktiekapital.
I fondprospektet skall i detalj redogöras för

de i 1 mom. 4 och 5 punkten avsedda
personernas viktigaste sysselsättningar utan-
för fondbolaget, om dessa har betydelse från
fondbolagets synpunkt.

3 §

Uppgifter om förvaringsinstitutet

Utöver vad som enligt 2 kap. 1 § 5 punkten
skall framgå av ett förenklat fondprospekt
skall i fondprospektet

1) anges förvaringsinstitutets huvudsakliga
verksamhetsområde samt

2) anges förvaringsinstitutets hemort och
huvudkontor, om detta inte finns på hem-
orten.

4 §

Undantag i fråga om fondprospektets
innehåll

De uppgifter som avses i 1—3 § med
undantag för de uppgifter som avses i 1 §
1 mom. inledningsstycket och 8 punkten, kan
utelämnas ur fondprospektet om de framgår
av placeringsfondens stadgar som har fogats
till fondprospektet.
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4 kap.

Ikraftträdande

1 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 april
2004.

Denna förordning skall tillämpas senast på
sådana fondprospekt och förenklade fond-
prospekt som offentliggörs den 1 oktober
2004 och därefter.

Helsingfors den 2 april 2004

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman Jarkko Karjalainen
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Finansministeriets förordning

Nr 234

om de utredningar som skall fogas till fondbolags och förvaringsinstituts ansökan om
verksamhetstillstånd

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 a §, 9 § 1 mom. och 126 b §
2 mom. lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder i lag
224/2004, samt med stöd av 7 § 1 mom. lagen den 2 april 2004 om utländska fondbolags
verksamhet i Finland (225/2004):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de
utredningar som skall fogas till ansökan om

1) verksamhetstillstånd för fondbolag en-
ligt 5 a § lagen om placeringsfonder
(48/1999),

2) verksamhetstillstånd för förvaringsinsti-
tut enligt 9 § 1 mom. lagen om placerings-
fonder,

3) tillstånd för fondbolag att etablera en
filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet enligt 126 b § 1 mom.
lagen om placeringsfonder, eller

4) verksamhetstillstånd för filial enligt 7 §
1 mom. lagen om utländska fondbolags
verksamhet i Finland (225/2004).

2 §

Utredning om sökanden

I fråga om ett bolag som ansöker om
verksamhetstillstånd för fondbolag skall av
den skriftliga ansökan om verksamhetstill-
stånd framgå bolagets fullständiga firma,

eventuella bifirmor, hemort, post- och besöks-
adress samt huvudkontor i Finland och andra
verksamhetsorter.

Till ansökan skall fogas
1) kopia av bolagets gällande bolagsord-

ning,
2) utdrag eller kopia av det beslut av

bolagsstämman jämte eventuella bilagor, va-
rigenom bolagsordningen ändrats så att den
motsvarar kraven på bolagsordningen för
fondbolag och varav framgår både bolagets
avsikt att söka tillstånd att verka som fond-
bolag och det förfarande som tillämpas när
verksamhetstillstånd söks,

3) utredning varav framgår att den ändring
av bolagsordningen som avses i 2 punkten har
anmälts för registrering till patent- och
registerstyrelsen i enlighet med vad som
bestäms i 9 kap. 14 § 2 mom. lagen om
aktiebolag (734/1978),

4) bolagets handelsregisterutdrag.
Om verksamhetstillstånd för fondbolag

söks för ett bolag som skall bildas, skall av
ansökan framgå sökandens namn och kon-
taktuppgifter, namnet på det bolag som bildas,
eventuella bifirmor, bolagets hemort, huvud-
kontoret i Finland samt andra verksamhet-
sorter.
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Till ansökan om verksamhetstillstånd för
ett bolag som skall bildas skall, jämte
eventuella bilagor, fogas

1) utdrag eller kopia av beslutet om
bildande av fondbolaget om en juridisk
person är stiftare,

2) handelsregisterutdrag över alla stiftare
om stiftarna är juridiska personer eller äm-
betsbetyg och kontaktuppgifter för alla stif-
tare om stiftarna är fysiska personer,

3) kopia av stiftelseurkunden,
4) kopia av ett eventuellt protokoll för den

konstituerande stämman.
Vad som föreskrivs i 1—4 mom. gäller på

motsvarande sätt den utredning som skall
lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd
för förvaringsinstitut i fråga om sökanden och
ett bolag som skall bildas.

3 §

Den tilltänkta verksamheten

I ansökan om verksamhetstillstånd skall
fondbolaget beskriva den verksamhet som
avses i 5 § 1 och 2 mom. lagen om
placeringsfonder och som fondbolaget ämnar
bedriva. Ett förvaringsinstitut skall i sin
ansökan beskriva den verksamhet som avses
i 9 § lagen om placeringsfonder och som
förvaringsinstitutet ämnar bedriva.

4 §

Aktiekapital

Om det aktiekapital som förutsätts av ett
fondbolag och som avses i 6 § lagen om
placeringsfonder inte har inbetalts vid ansö-
kan om verksamhetstillstånd skall till ansökan
fogas en utredning om de förbindelser som
gäller betalningen av aktiekapitalet. Utred-
ningen skall innehålla aktiebolagets stiftelse-
urkund eller teckningslista i vilken aktierna
tecknats, protokollet från den konstituerande
stämman samt uppgifter om tecknarna och
deras teckningar. Till ansökan skall dessutom
i fråga om alla juridiska personer som är
tecknare fogas en kopia av beslutet om
tecknande av aktier och tecknarens handels-
registerutdrag samt i fråga om fysiska per-
soner som är tecknare ämbetsbetyget.

Om det aktiekapital som förutsätts av ett
fondbolag är helt betalt vid ansökan om
verksamhetstillstånd, skall till ansökan om
verksamhetstillstånd fogas en utredning om
att det belopp som har inbetalts är i bolagets
ägo och besittning. Till ansökan skall även
fogas ett av bolagets revisorer undertecknat
intyg om att bestämmelserna om betalning av
aktiekapital har iakttagits.

Om aktiekapital har tecknats med rätt eller
skyldighet att i bolaget mot aktien sätta in
annan egendom än pengar eller om aktieka-
pitalet helt eller delvis har betalts i annan
form än pengar skall till ansökan fogas ett i
2 kap. 4 a § lagen om aktiebolag avsett
utlåtande.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på
motsvarande sätt den utredning som skall
lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd
för förvaringsinstitut i fråga om förvarings-
institutets aktiekapital enligt 10 § lagen om
placeringsfonder.

5 §

Utredning om de viktigaste aktieägarna och
aktieägarnas ägarandelar

Av fondbolagets ansökan skall framgå
sådana ägare av fondbolaget vars ägarandel i
fondbolaget direkt eller indirekt uppgår till
minst en tjugondel. Av ansökan skall framgå
storleken av varje ägares ägarandel samt
ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till
ansökan skall fogas ämbetsbetyg eller mot-
svarande utredningar i fråga om de fysiska
personer som är ägare och handelsregisterut-
drag eller motsvarande utredningar i fråga om
de juridiska personer som är ägare. Till
ansökan skall dessutom fogas en utredning
över sådana avtal eller andra arrangemang
som resulterar i eller kan resultera i att en i
detta moment avsedd ägarandel uppstår.

Till ansökan skall fogas en utredning om
den i 1 mom. avsedda ägarens ekonomiska
ställning och utredningen skall innehålla
uppgifter även om de krediter som ägaren fått
av fondbolaget, inklusive krediternas kapital,
ränta och lånetid, samt om poster som kan
jämställas med kreditgivning. Om ägaren är
en juridisk person skall till ansökan fogas
bokslutsuppgifterna och om ägaren är en del
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av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna,
inklusive bilagor, för de tre senaste räken-
skapsperioderna. Om det senaste bokslutet
har uppgjorts tidigare än sex månader innan
ansökan inlämnas skall till ansökan dessutom
fogas en av bolagets styrelse daterad och
undertecknad utredning om händelser som
skett efter att bokslutet gjordes upp och som
väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska
ställning samt om bolagets ekonomiska si-
tuation och resultat vid tidpunkten för ansö-
kan.

De uppgifter och utredningar som avses i
1 och 2 mom. skall även meddelas i fråga om
sådana fysiska och juridiska personer som
enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen
(495/1989) är jämförbara med aktieägare. I
ansökan skall dessutom specificeras den
omständighet på basis av vilken en fysisk
eller en juridisk person skall anses som en
person jämförbar med aktieägare på ovan
avsett sätt.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på
motsvarande sätt den utredning som skall
lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd
för förvaringsinstitut i fråga om aktieägarna i
förvaringsinstitutet och aktieägarnas ägaran-
delar.

6 §

Fondbolags och kreditinstituts ledning

Till en ansökan om verksamhetstillstånd
för fondbolag skall fogas utdrag eller kopior
av erforderliga protokoll från bolagsstämman
och styrelsens sammanträden eller av andra
handlingar som uppgjorts av någon utanför
bolaget och av vilka framgår de ordinarie
medlemmarna och suppleanterna i fondbola-
gets styrelse samt bolagets verkställande
direktör och eventuella ställföreträdare för
verkställande direktören. I ansökan skall
dessutom uppges kontaktuppgifterna för de
ordinarie medlemmarna och suppleanterna i
styrelsen samt för den verkställande direktö-
ren och den eventuella ställföreträdaren för
verkställande direktören, i sådana fall då
dessa uppgifter inte framgår av ovan avsedda
protokoll eller handlingar, och till ansökan
skall fogas ämbetsbetyg för dessa personer.

Om fondbolaget har en eller flera ställ-

företrädare för verkställande direktören skall
av ansökan framgå under vilka förutsättningar
en ställföreträdare träder i verkställande di-
rektörens ställe när han eller hon är förhindrad
att sköta sina uppgifter samt i vilken ordning
ställföreträdarna för verkställande direktören
blir ställföreträdare.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller
på motsvarande sätt den utredning som skall
lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd
för förvaringsinstitut i fråga om förvarings-
institutets ledning.

7 §

Utredning över betydande bindningar

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag skall fogas en utredning över
sådana betydande bindningar som avses i 5 b
§ 1 mom. lagen om placeringsfonder. Till
ansökan skall dessutom fogas en utredning
över sådana avtal eller andra arrangemang
som resulterar i eller kan resultera i att en
betydande bindning uppstår.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på
motsvarande sätt den utredning som skall
fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd
för förvaringsinstitut i fråga om sådana
betydande bindningar som avses i 9 a § 1
mom. lagen om placeringsfonder.

8 §

Revisorer

Av ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag skall framgå namnen på fondbo-
lagets revisorer och deras suppleanter samt
vilken revisor eller revisionssammanslutning
som är en sådan av Centralhandelskammaren
godkänd revisor eller revisionssammanslut-
ning som avses i 36 § 2 mom. lagen om
placeringsfonder. Av ansökan om verksam-
hetstillstånd för förvaringsinstitut skall
framgå namnet på förvaringsinstitutets revi-
sor och eventuella revisorssuppleant. Till
ansökan skall dessutom fogas ett utdrag eller
en kopia av det protokoll från bolagsstämman
eller den konstituerande stämman som gäller
val av bolagets eller institutets revisorer.
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9 §

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar

För att fondbolagets och värdepappersfö-
retagets ekonomiska verksamhetsförutsätt-
ningar skall kunna bedömas skall till ansökan
om verksamhetstillstånd fogas en verksam-
hetsplan.

Fondbolagets verksamhetsplan skall in-
nehålla

1) en detaljerad utredning över den till-
tänkta verksamhetens art och omfattning,
samt över verksamhetens fördelning på fond-
verksamhet, verksamhet med nära anknytning
därtill och tillhandahållande av andra tjänster
enligt 5 § lagen om placeringsfonder,

2) beskrivningar av fondandelsregistret, av
teckningar och inlösningar av fondandelar
och av beräknandet av fondandelsvärdet.

3) lönsamhetsbedömningar och mål samt
prognoser gällande resultatet och balansräk-
ningen för de tre kommande åren,

4) en uppskattning av om de egna medlen
är tillräckliga för de tre följande åren samt en
plan för tryggandet av tillräcklig solvens och,
om bolaget ämnar bedriva sådan verksamhet
som avses i 5 § 2 mom. lagen om placer-
ingsfonder, en plan för tryggandet av likvi-
diteten,

5) en utredning om de funktioner som är
tänkta att bedrivas genom ombud och andra
funktioner som skall läggas ut på entreprenad
inklusive namnen på och kontaktuppgifterna
till ombuden.

Förvaringsinstitutets verksamhetsplan skall
innehålla

1) en detaljerad utredning över den till-
tänkta verksamhetens art och omfattning samt
över verksamhetens fördelning på förvarings-
institutsverksamhet och verksamhet med nära
anknytning därtill,

2) lönsamhetsbedömningar och mål samt
prognoser gällande resultatet och balansräk-
ningen för de tre kommande åren.

Om det bolag som ansöker om verksam-
hetstillstånd för fondbolag sedan tidigare
bedriver affärsverksamhet skall till ansökan
fogas bokslutsuppgifterna och om den sökan-
de är en del av en koncern, koncernbokslut-
suppgifterna, inklusive bilagor, för de tre
senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste

bokslutet har uppgjorts tidigare än sex må-
nader innan ansökan inlämnas skall till
ansökan dessutom fogas en av fondbolagets
styrelse daterad och undertecknad utredning
om händelser som skett efter att bokslutet
gjordes upp och som väsentligen inverkat på
bolagets ekonomiska ställning samt om bo-
lagets ekonomiska situation och resultat vid
tidpunkten för ansökan.

Vad som föreskrivs i 4 mom. gäller på
motsvarande sätt den utredning som skall
fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd
för förvaringsinstitut.

Om ett fondbolag ämnar bedriva sådan
verksamhet som avses i 5 § 2 mom. lagen om
placeringsfonder skall till ansökan om verk-
samhetstillstånd fogas en kopia av en ansökan
med vilken bolaget sökt medlemskap i er-
sättningsfonden för investerarskydd.

10 §

Intern kontroll och riskhantering

Beträffande fondbolagets interna kontroll
och riskhantering skall till ansökan om
verksamhetstillstånd fogas

1) en beskrivning av fondbolagets organi-
sation, uppgifts- och ansvarsfördelning och
system för beslutsfattande,

2) en utredning om antalet anställda och de
krav på facklig kompetens som ställs på
personalen,

3) en beskrivning av hur den interna
kontrollen ordnas,

4) en beskrivning av hur den interna
revisionen ordnas,

5) en beskrivning av hur tillsynen av
lagligheten i funktionerna och av iakttagandet
av de interna förfaringssätten ordnas,

6) en utredning över de system och metoder
med hjälp av vilka fondbolaget ämnar följa
upp och kontrollera de risker som avses i
4 a kap. lagen om placeringsfonder,

7) en beskrivning av tryggandet av ett
tillräckligt informationsutbyte, riskhantering-
en och den interna kontrollen i fråga om
funktioner som bedrivs genom ombud eller
andra funktioner som skall läggas ut på
entreprenad,

8) en utredning över bokföringssystemet
och bokföringsmetoderna,
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9) en beskrivning av datasystemen, data-
administrationsstrategin och organisationen
för dataadministration samt en beskrivning av
de datatekniska tjänster som skall läggas ut på
entreprenad,

10) en beskrivning av organisationen,
ansvaret och principerna för datasäkerheten
och av hanteringen av de risker som hänför
sig till datasäkerheten,

11) de centrala anvisningar som gäller
datasäkerheten,

12) en utredning över hur fondbolaget har
berett sig på fortsatt verksamhet vid störning-
ar,

13) kontinuitetsplaner i fråga om fondbo-
lagets centrala funktioner.

Till ansökan skall dessutom fogas arbets-
ordningarna för fondbolagets beslutsfattande
organ samt de i fondbolaget tillämpade
interna verksamhetsreglerna.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
förvaringsinstitut skall beträffande den in-
terna kontrollen och riskhanteringen fogas
beskrivningar och utredningar som motsvarar
vad som i 1 mom. 1—5 och 8—11 punkten
samt i 2 mom. föreskrivs om utredningar som
skall fogas till ansökan om verksamsamhets-
tillstånd för fondbolag.

11 §

Systemet för identifiering och igenkännande
av kunder

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag skall fogas en utredning samt av
ledningen godkända interna anvisningar an-
gående systemet för identifiering och igen-
kännande av fondandelsägare eller blivande
fondandelsägare och fondbolagets kunder och
angående hur man försäkrar sig om att
omsorgsplikten och anmälningsplikten enligt
bestämmelserna om förhindrande av pen-
ningtvätt och bekämpande av finansieringen
av terrorism iakttas. Till ansökan skall vidare
fogas en utredning om förvaringen av iden-
tifieringshandlingarna, om de ansvariga per-
sonerna samt om utbildningsprogrammet för
personalen. Vad som föreskrivs ovan gäller
på motsvarande sätt den utredning om sy-
stemet för identifiering och igenkännande av
fondandelsägare eller blivande fondandels-

ägare som skall fogas till en ansökan om
verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

12 §

Fondbolagets och förvaringsinstitutets
aktieägares tillförlitlighet, vandel, erfarenhet

och övriga lämplighet

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag skall fogas en anmälan gällande i
5 § avsedda aktieägare eller därmed jämför-
bara fysiska personer, daterad och underteck-
nad av en dylik person. Anmälan skall
innehålla

1) fondbolagets namn,
2) anmälarens namn,
3) uppgifter om avtal eller andra arrange-

mang som berättigar anmälaren att dra nytta
av avkastningen av fondbolagets aktier,

4) uppgifter om omyndiga, vilkas intres-
sebevakare anmälaren är, sammanslutningar
där omyndiga innehar ägarkontroll, omyndi-
gas ägarandelar i fondbolaget eller om sådana
avtal eller andra arrangemang som, då de
fullgörs, resulterar i att ovan avsedd ägar-
kontroll eller ägarandel uppstår,

5) uppgifter om samarbete eller planerat
samarbete mellan å ena sidan anmälaren, en
av anmälaren representerad omyndig eller en
av anmälaren eller den omyndige ägarkon-
trollerad sammanslutning och å andra sidan
ett fondbolag,

6) uppgifter om sammanslutningar där
anmälaren innehar ägarkontroll samt om
sådana sammanslutningars ekonomiska situa-
tion vid tidpunkten för anmälan, inklusive de
senaste bokslutsuppgifterna, samt, om bok-
slutet har uppgjorts tidigare än sex månader
innan ansökan inlämnas, en av styrelsen eller
alla personligen ansvariga bolagsmän daterad
och undertecknad utredning över händelser
som skett efter bokslutet och som väsentligen
inverkat på sammanslutningens ställning samt
över sammanslutningens ekonomiska situa-
tion och resultat vid tidpunkten för ansökan,

7) uppgifter om anmälarens medlemskap
eller suppleantskap i en annan sammanslut-
nings förvaltningsråd eller styrelse eller upp-
gifter om att anmälaren i en annan samman-
lutning hör till ledningen,

8) uppgifter om anmälarens, en av anmä-
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laren representerad omyndigs eller en av
honom eller henne ägarkontrollerad samman-
slutnings i 2 kap. 9 § värdepappersmark-
nadslagen avsedda ägar- och röstandelar även
i andra sammanslutningar än sådana vilkas
aktier har gjorts till föremål för offentlig
handel eller motsvarande handel inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet eller
om avtal eller andra arrangemang som even-
tuellt resulterar i en dylik andel,

9) uppgifter om anmälarens, en av anmä-
laren representerad omyndigs eller av honom
eller henne ägarkontrollerad sammanslut-
nings sådana ägar- eller röstandelar i ett annat
fondbolag som överstiger en tjugondel av
fondbolagets kapitalbelopp eller röstetal eller
om avtal eller andra arrangemang som even-
tuellt resulterar i en dylik andel,

10) uppgifter om eventuella näringsförbud
i fråga om anmälaren,

11) uppgifter om disciplinärt förfarande,
anmärkningsförfarande eller annat klander-
förfarande som gällt anmälaren, en av honom
eller henne ägarkontrollerad sammanslutning
eller en sammanslutning där han eller hon är
eller har varit i en i 7 punkten avsedd
ställning, under den tid han eller hon varit i
ovan avsedd ställning,

12) uppgifter om eventuellt påbörjat skuld-
sanerings- eller konkursförfarande gällande
anmälaren, en av honom eller henne ägar-
kontrollerad sammanslutning eller en sådan
sammanslutning, där han eller hon är eller har
varit i en i 7 punkten avsedd ställning,

13) ett av utsökningsmyndigheten på hem-
orten utfärdat intyg över eventuella utsök-
ningsärenden som håller på att verkställas i
fråga om anmälaren, en av honom eller henne
ägarkontrollerad sammanslutning eller en
sådan sammanslutning där han eller hon är
eller har varit i en i 7 punkten avsedd
ställning,

14) uppgifter om huruvida anmälaren, en
av honom eller henne ägarkontrollerad sam-
manslutning eller en sammanslutning där han
eller hon är eller har varit i en i 7 punkten
avsedd ställning tidigare har ansökt om
tillstånd att verka som kreditinstitut, värde-
pappersföretag, fondbolag eller förvarings-
institut, och, om så är fallet, när, var och med
vilket slutresultat, samt uppgifter om even-
tuell begränsning av verksamheten och om

eventuellt återkallande av verksamhetstill-
ståndet samt orsaken till begränsningen av
verksamheten och återkallandet av verksam-
hetstillståndet,

15) uppgifter om huruvida anmälaren som
privatperson, yrkesutövare eller personligen
ansvarig bolagsman eller i liknande ställning
eller huruvida en sammanslutning där han
eller hon utöver eller har utövat ägarkontroll
har ansökt om medlemskap i en fondbörs, ett
optionsföretag eller en inom finansierings-
branschen yrkesvis organiserad självregle-
rande organisation, och, om så är fallet, när,
var och med vilket slutresultat, samt uppgifter
om eventuellt uteslutande från medlemskap
och orsaken till uteslutningen,

16) andra sådana faktorer som kan anses
vara väsentliga vid bedömningen av anmä-
larens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och
övriga lämplighet som aktieägare i fondbo-
laget.

Om en i 1 mom. avsedd person är omyndig
eller om hans eller hennes handlingsförmåga
begränsats skall intressebevakaren dessutom
till ansökan foga en utredning över anmäla-
rens omyndighet eller begränsningen i hand-
lingsförmåga samt en anmälan som gäller
intressebevakaren själv och som innehåller de
uppgifter och utredningar som avses i
1 mom., om inte uppgifterna och utredning-
arna framgår av anmälan gällande den person
som avses i 1 mom.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag skall dessutom fogas en sådan
anmälan gällande i 5 § avsedda aktieägare
eller därmed jämförbara juridiska personer
som daterats och undertecknats av fysiska
personer som har rätt att teckna den juridiska
personens firma. Anmälan skall innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses
i 1 mom. 1, 3, 4, 6 och 16 punkten,

2) anmälarens firma samt representantens
namn och kontaktuppgifter,

3) uppgifter om huruvida anmälarens eller
en av anmälaren ägarkontrollerad samman-
slutnings verksamhet är beroende av tillstånd
samt om vem som beviljat verksamhetstill-
ståndet ävensom om var och när detta
beviljats,

4) uppgifter om vem som utövar anmäla-
rens ägarkontroll,

5) uppgifter om samarbete mellan anmä-
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laren eller en av anmälaren ägarkontrollerad
sammanslutning och ett fondbolag,

6) uppgifter om anmälarens eller en av
anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings
i 1 mom. 8 punkten avsedda ägar- eller
röstandelar eller om avtal eller andra arran-
gemang som eventuellt resulterar i en dylik
andel,

7) uppgifter om anmälarens eller en av
anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings
i 1 mom. 9 punkten avsedda ägar- eller
röstandelar eller om avtal eller andra arran-
gemang som eventuellt resulterar i en dylik
andel,

8) uppgifter om disciplinärt förfarande,
anmärkningsförfarande eller annat klander-
förfarande som gällt anmälaren eller en av
anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning,

9) uppgifter om eventuellt påbörjat skuld-
sanerings- eller konkursförfarande som gällt
anmälaren eller en av anmälaren ägarkon-
trollerad sammanslutning,

10) ett av utsökningsmyndigheten på an-
mälarens eller en av anmälaren ägarkontrol-
lerad sammanslutnings hemort utfärdat intyg
över eventuella utsökningsärenden som håller
på att verkställas i fråga om ovan avsedda
sammanslutningar,

11) uppgifter om huruvida anmälaren eller
en av anmälaren ägarkontrollerad samman-
slutning tidigare har ansökt om tillstånd att
verka som kreditinstitut, värdepappersföretag,
fondbolag eller förvaringsinstitut, och, om så
är fallet, var, när och med vilket slutresultat,
samt uppgifter om eventuell begränsning av
verksamheten och eventuellt återkallande av
verksamhetstillståndet samt orsaken till be-
gränsningen av verksamheten och återkallan-
det av verksamhetstillståndet,

12) uppgifter om huruvida anmälaren eller
en av anmälaren ägarkontrollerad samman-
slutning har ansökt om medlemskap i en
fondbörs, ett optionsföretag eller en inom
finansieringsbranschen yrkesvis organiserad
självreglerande organisation och, om så är
fallet, när, var och med vilket slutresultat,
samt uppgifter om eventuellt uteslutande från
medlemskap och orsaken till uteslutningen.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på
motsvarande sätt den utredning om aktie-
ägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och

övrig lämplighet som skall fogas till en
ansökan om verksamhetstillstånd för förva-
ringsinstitut.

13 §

Fondbolagets och förvaringsinstitutets
lednings tillförlitlighet, vandel, erfarenhet

och övriga lämplighet

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag skall fogas en anmälan gällande
varje medlem och suppleant i fondbolagets
styrelse samt bolagets verkställande direktör
och varje ställföreträdare för verkställande
direktören. Anmälan skall dateras och under-
tecknas av den person anmälan gäller, och
den skall innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses
i 12 § 1 mom. 1—15 punkten,

2) uppgifter om krediter som fondbolaget
beviljat anmälaren, inklusive krediternas ka-
pital, ränta och lånetid, samt om poster som
kan jämställas med kreditgivning,

3) en utredning över att anmälaren råder
över sig själv och sin egendom om verksam-
hetstillstånd söks för ett bolag som skall
bildas,

4) en detaljerad utredning över anmälarens
uppgifter och ansvar i fondbolaget,

5) uppgifter om anmälarens yrkesutbild-
ning,

6) en detaljerad utredning över sådan
tidigare arbetserfarenhet som anmälaren har
och som är väsentlig med tanke på skötseln
av uppgifterna inom fondbolaget och om
ansvaret i anslutning till dessa uppgifter i de
tidigare arbetsgivarnas tjänst,

7) en utredning över anmälarens alla ägar
och röstandelar i fondbolaget,

8) andra sådana faktorer som kan anses
vara väsentliga vid bedömningen av anmä-
larens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och
övriga lämplighet när det gäller skötseln av
fondbolagets förvaltning.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag skall i fråga om juridiska personer
som är sådana ägare av fondbolaget som
avses i 5 § fogas en anmälan gällande varje
medlem och suppleant i styrelsen eller mot-
svarande förvaltningsorgan samt verkställan-
de direktören och varje ställföreträdare för
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verkställande direktören eller motsvarande.
Anmälan skall dateras och undertecknas av
den person anmälan gäller, och den skall
innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses
i 12 § 1 mom. 1—5, 7 och 9—14 punkten,

2) andra sådana faktorer som kan anses
vara väsentliga vid bedömningen av anmä-
larens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och
övriga lämplighet.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller
på motsvarande sätt den utredning om led-
ningens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och
övrig lämplighet som skall fogas till en
ansökan om verksamhetstillstånd för förva-
ringsinstitut.

14 §

Utredningar som skall fogas till ansökan om
tillstånd att etablera filial till ett fondbolag i

en stat utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet

Ett fondbolag som fått verksamhetstillstånd
i Finland skall till en skriftlig ansökan om
tillstånd att etablera en filial i en stat utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
foga

1) kopia av beslut av fondbolagets behöriga
förvaltningsorgan om etableringen av en filial
i en annan stat,

2) tillstånd att etablera en filial, av den
behöriga myndigheten i den stat där filialen
skall etableras, om ett sådant tillstånd krävs
i staten i fråga,

3) utredning om lagstiftningen i den stat där
filialen skall etableras gällande fondbolagets
verksamhet och kontrollen av dessa bolag,

4) utredning över Finansinspektionens rätt
till kontroll av filialen och rätt att få uppgifter
från filialen,

5) utredning om vilka tillsynsbefogenheter
tillsynsmyndigheterna i den stat där filialen
skall etableras har i fråga om filialen,

6) filialens adress- och kontaktuppgifter,
7) filialens affärsverksamhetsplan,
8) utredning om filialens placering i fond-

bolagets organisation och om filialens orga-
nisationsstruktur,

9) uppgifter om de personer som hör till
filialens ledning samt en i 13 § 1 mom.
avsedd utredning om dessa personer,

10) utredning över hur fondbolagets interna
kontroll och riskhantering arrangeras i filia-
len,

11) utredning över rapporteringen mellan
fondbolaget och dess filial samt om övrigt
informationsutbyte och hur detta utbyte ar-
rangeras.

15 §

Utredningar som skall fogas till ansökan om
verksamhetstillstånd för filial som skall

etableras i Finland av ett fondbolag som
erhållit verksamhetstillstånd i en stat utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett fondbolag som fått verksamhetstillstånd
i en stat utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet skall till en skriftlig ansö-
kan om verksamhetstillstånd för filial som
skall etableras i Finland i fråga om fondbo-
laget foga

1) en officiellt bestyrkt kopia av fondbo-
lagets verksamhetstillstånd i dess hemstat,

2) tillstånd av den behöriga myndigheten i
hemstaten att etablera filial i Finland, om ett
sådant tillstånd enligt lagstiftningen i fond-
bolagets hemstat är en förutsättning för
etableringen av en filial,

3) utdrag eller kopia av beslut av fondbo-
lagets behöriga förvaltningsorgan om etable-
ringen av en filial i Finland samt utredning
om förfarandet vid etableringen,

4) de utredningar om fondbolaget som
avses i 2—8, 10 § 1 och 2 mom. samt 12 och
13 §.

I fråga om filialen skall till ansökan om
verksamhetstillstånd fogas

1) filialens verksamhetsplan som skall
innehålla de utredningar som avses i 9 §
1 mom., 10 § 1 och 2 mom. samt 11 §,

2) utredning över filialens organisation och
en i 13 § avsedd utredning om lämplighet och
tillförlitlighet i fråga om filialens ledning,

3) utredning över systemet för rapportering
från filialen till fondbolaget och till de
övervakande myndigheterna,

4) utredning över hur fondbolagets interna
kontroll och riskhantering arrangeras i filia-
len.

Om tillsynen av fondbolaget samt om
lagstiftningen i fondbolagets hemstat skall till
ansökan fogas
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1) utredning över Finansinspektionens rätt
att få uppgifter av tillsynsmyndigheterna i
fondbolagets hemstat,

2) utredning över Finansinspektionens rätt
till inspektion av filialen och rätt att få
uppgifter från filialen,

3) utredning över vilka rättigheter tillsyns-
myndigheterna i fondbolagets hemstat har till
inspektion och tillsyn av en filial som är
belägen i Finland,

4) utredning över lagstiftningen gällande
fondbolagens verksamhet och tillsynen över
fondbolagen samt lagstiftningen om för-
hindrandet av kriminellt utnyttjande av det
finansiella systemet.

Om filialen ämnar bedriva sådan verksam-
het som avses i 5 § 2 mom. lagen om
placeringsfonder, skall till ansökan dessutom
fogas en utredning om det system i fondbo-
lagets hemstat som motsvarar ersättningsfon-
den för investerarskydd samt om huruvida
fondbolaget och dess filial i utlandet omfattas
av detta system. Av utredningen skall framgå
nivån på skyddet i hemstaten.

16 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 april
2004.

Helsingfors den 2 april 2004

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Äldre regeringssekreterare Irmeli Vuori
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