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Lag
om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) en ny 6 f § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

6 f §
Styrelsen för en AB-pensionsstiftelse eller en B-pensionsstiftelse som bedriver lagstad-

gad pensionsförsäkringsverksamhet ska fastställa principer för hur pensionsstiftelsens rät-
tigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för
ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också pensionsstiftelsens verkställande
direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers för-
valtningsorgan bedömas med beaktande av pensionsstiftelsens intressen.

De principer för ägarstyrning som en AB-pensionsstiftelses B-avdelning eller en B-pen-
sionsstiftelse som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet tillämpar ska när
det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel
på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en all-
män redogörelse för

1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin,
2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden

som är relevanta för investeringsstrategin,
3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsam-

manslutningarna,
4) hur pensionsstiftelsen för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras

övriga aktieägare och referensgrupper,
5) hur pensionsstiftelsen identifierar, förebygger och förhindrar intressekonflikter i

samband med engagemang.
AB-pensionsstiftelsers B-avdelningar och B-pensionsstiftelser, vilka bedriver lagstad-

gad pensionsförsäkringsverksamhet, ska offentliggöra sina principer för ägarstyrning
kostnadsfritt på sina webbplatser eller hålla dem allmänt tillgängliga på något annat mot-
svarande sätt.

AB-pensionsstiftelsers B-avdelningar och B-pensionsstiftelser, vilka bedriver lagstad-
gad pensionsförsäkringsverksamhet, ska på sina webbplatser kostnadsfritt offentliggöra
de uppgifter som avses i 2 mom. eller hålla dem allmänt tillgängliga på något annat mot-
svarande sätt och i fråga om dessa uppgifter offentliggöra en årlig rapport om genomför-
andet av principerna för ägarstyrning. Om en pensionsstiftelse dock helt eller delvis un-
derlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom.
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eller att offentliggöra dessa uppgifter eller en rapport om genomförandet av principerna
för ägarstyrning, ska pensionsstiftelsen offentliggöra en utredning om orsaken till under-
låtelsen.

————
Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.
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